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Prefácio

O presente volume é uma homenagem à poesia. Poesia em um sentido 
existencial: como forma de vida, de conhecimento. Poesia que vem do 
espírito das vanguardas históricas internacionais e fala a partir do ofício 
poético do poeta brasileiro Haroldo de Campos.

Haroldo de Campos é um dos maiores poetas da América Latina; si-
multaneamente, é um dos mais importantes teóricos das literaturas e cul-
turas do Brasil, e também um dos tradutores e críticos de tradução mais 
criativos e inovadores. Com suas obras poéticas e teóricas, Haroldo sonda 
as formas de expressão das artes, palavras e imagens, sons e gestos. Ele neu-
traliza o monolinguismo, transgredindo barreiras linguísticas de inúmeras 
formas, envolvendo-se num diálogo criativo com literaturas e autores do 
cânone mundial como Dante, Goethe ou Mallarmé, e também com Ezra 
Pound, ainda hoje reconhecidamente controverso por suas posições polí-
ticas. 

O presente livro decorre de um profundo interesse pela poesia como 
parte da práxis cotidiana e como uma atitude mental, à qual desejamos 
abrir espaço também no contexto acadêmico do Lateinamerika-Institut na 
Freie Universität Berlin. Nesta conjuntura, Jasmin Wrobel organizou um 
simpósio internacional conosco em 2013 no âmbito das atividades da Cá-
tedra “Sérgio Buarque de Holanda”, apoiada pelo Serviço Alemão de In-
tercâmbio Acadêmico (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD), e 
que na ocasião era ocupada por nosso colega Márcio Seligmann-Silva. No 
cerne do evento tínhamos, pela primeira vez em Berlim e provavelmente 
na Alemanha, o longo e famoso – embora ainda não explorado em toda 
sua profundidade – poema Galáxias de Haroldo de Campos. Na confe-
rência, a poesia haroldiana foi pensada não apenas na esfera dos estudos 
literários e do debate acadêmico, mas também materializada poética e per-
formativamente nas salas e escadarias do nosso Instituto – construções que 
remetem aos tempos de vanguarda arquitetônica da Bauhaus. Este espaço 
acústico foi palco para uma troca produtiva entre textos e outras artes, suas 
sinestesias e sinergias. 

O volume se compreende ademais como uma contribuição substancial 
para a Brasilianística na Alemanha, que por vezes ainda se vê compreen-
dida entre as disciplinas consideradas menores que têm que insistir por 
um lugar ao sol no rol das filologias e das ciências humanas. Contudo, 
estamos entre os otimistas, já que a cooperação entre brasilianistas na Ale-
manha, Europa e América Latina é constantemente caracterizada por uma 
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inspiradora paixão, comparável àquela que se tem pela própria matéria em 
questão. Este livro sobre a poesia concreta do Brasil e seu entrelaçamento 
interdisciplinar e internacional testemunham uma vez mais a necessida-
de de uma colaboração consistente entre especialistas que também sejam 
amantes da literatura, a fim de que a polifonia da história literária e cultu-
ral brasileira se possa fazer visível e audível.

Que o livro encontre leitoras e leitores interessados   pelos mundos poé-
ticos, teóricos e intermediais de Haroldo de Campos, dispostos a se entre-
gar à fascinação de sua esfera poética universal.

Susanne Klengel
Berlim, janeiro de 2018



Introdução

Jasmin Wrobel

O ano de 2013, ponto de partida da presente coletânea, ofereceu-se para a 
organização de um simpósio internacional sobre a poesia concreta por vá-
rios motivos: primeiro, marcou o décimo aniversário da morte de Haroldo 
de Campos e homenagens para o poeta foram organizadas em todo o mun-
do. O Lateinamerika-Institut em Berlim considerou essencial sua participa-
ção nestas atividades, sobretudo porque o movimento da poesia concreta, 
que começou nos anos 1950, lançou uma ponte cultural importante entre 
o Brasil e os países de língua alemã. O segundo motivo relaciona-se tam-
bém à constelação anual: em 2013, o Brasil foi o país convidado da Feira 
do Livro de Frankfurt e, no marco desse evento, houve um grande número 
de colaborações e projetos culturais entre os dois países na Alemanha. Este 
ano foi ainda o primeiro da Temporada Alemanha + Brasil 2013-2014, que 
teve como lema “Quando ideias se encontram”. 

Por ocasião da constelação anual e dos eventos mencionados, foi rea-
lizado o simpósio Roteiros de palavras e imagens: poesia concreta, intermi-
dialidade poética e tradução. Organizado por Susanne Klengel, Márcio 
Seligmann-Silva e Jasmin Wrobel, este evento foi acompanhado por uma 
performance poética da obra-prima de Haroldo de Campos, Galáxias, 
work in progress, publicada na íntegra em 1984. Os participantes, profes-
sores e estudantes de vários países, transformaram o Lateinamerika-Institut 
durante dois dias em um espaço de poesia, contribuindo com sua perfor-
mance para um encontro não só de ideias (que se realizou no simpósio), 
mas também de múltiplas vozes lendo o Brasil, como se pode verificar ao 
final dessa introdução e nas fotografias no anexo do livro.

Haroldo de Campos foi, por um lado, uma das principais figuras no 
intercâmbio cultural entre o Brasil e a América Hispânica e contribuiu, 
por outro, com sua poesia e sua obra crítica e tradutória, não apenas para 
a abertura do mundo literário ao Brasil, mas também à abertura do Brasil 
literário para o mundo. Levou assim, nas palavras de K. Alfons Knauth, 
ao “abrasileiramento da literatura universal através da sua obra de tradutor 
e à universalização da literatura brasileira através de sua obra de poeta” 
(Knauth 2009: 464). Em 1955, realizou-se o primeiro encontro entre Dé-
cio Pignatari e o poeta suíço-boliviano Eugen Gomringer, então secretário 
de Max Bill na Hochschule für Gestaltung (Escola de Design) na cidade 
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alemã de Ulm. Na casa de Gomringer, Pignatari conheceu ainda o filósofo 
e semiótico alemão Max Bense e sua então assistente Elisabeth Walther 
(Walther-Bense 2013: 67). Esses primeiros contatos seriam retomados e 
intensificados por Haroldo de Campos durante sua primeira viagem à Eu-
ropa, em 1959, e levaram a um diálogo frutífero entre os poetas concretos 
dos países de língua alemã e brasileiros. Mas o interesse pela literatura 
e cultura alemãs da “Locomotiva de São Paulo”, como Max Bense cos-
tumava chamar o amigo Haroldo de Campos, não se limitava à poesia 
concreta. Pelo contrário, o poeta brasileiro pode ser visto, na sua trípli-
ce função de poeta, crítico e tradutor, como um dos “transculturadores” 
mais importantes do século xx entre os mundos literários brasileiros e ger-
manófonos. Seu vasto conhecimento das literaturas alemãs se estendia de 
Goethe, Hölderlin e Novalis a nomes como Arno Holz, Kurt Schwitters 
ou Christian Morgenstern, para citar apenas alguns exemplos, além de ter 
iniciado a recepção de Walter Benjamin no Brasil. É surpreendente, nesse 
contexto, que a recepção da obra do próprio Haroldo de Campos seja 
ainda bastante escassa não apenas na Alemanha, mas em toda a Europa. 
Um dos objetivos do simpósio foi, portanto, aumentar a visibilidade do 
poeta paulistano no campo de estudos literários e da Brasilianística na Ale-
manha. Especialmente no âmbito de um instituto de Area Studies, como 
é o caso do Lateinamerika-Institut, onde se trabalham os movimentos e 
dinâmicas transculturais de diferentes atores nos países latino-americanos 
a partir de uma perspectiva interdisciplinar, a obra do poeta brasileiro é 
relevante sob vários aspectos, desde sua teorização da tradução como um 
ato de “transcriação”, até seu extenso conhecimento das culturas e línguas 
dos continentes americano, europeu e também asiático.

Devido a esse dinamismo internacional, a obra haroldiana está sendo 
estudada no mundo inteiro, do Brasil à China, mas ao mesmo tempo é 
inegável que a grande relevância do poeta-tradutor-crítico paulistano na 
literatura mundial ainda não se reflete devidamente na produção acadê-
mica. O objetivo da presente coletânea é, portanto, discutir os diálogos 
“transcriativos” de Haroldo de Campos a partir de uma perspectiva inter-
disciplinar e internacional, contribuindo, assim, para uma maior recepção 
de um dos grandes intelectuais do século xx. Um dos primeiros passos 
importantes para colocar em foco a multifacetada obra haroldiana foi dado 
por Lisa Block de Behar, em 1991, quando organizou um evento em ho-
menagem a Haroldo de Campos em Salto Oriental, Uruguai, com apoio 
do Centro Cultural Internacional de Salto e Isidra Solari. Este encontro rico 
em debates acadêmicos e manifestações transartísticas inspiradas nas obras 
de Haroldo resultou em um volume extenso, Haroldo de Campos, Don de 
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poesía, publicado em 2004 (um ano depois do falecimento do poeta) e 
reeditado em 2009. Em sua memória apareceram mais duas coletâneas crí-
ticas no ano seguinte, em 2005: Céu acima: para um ‘tombeau’ de Haroldo 
de Campos, organizada por Leda Tenório da Motta, e Haroldo de Campos: A 
Dialogue with the Brazilian Concrete Poet, organizada por Kenneth David 
Jackson. Essa última é fruto de duas conferências realizadas aos 70 anos 
do poeta em Oxford e Yale, em 1999. Nos anos seguintes foram publi-
cados ainda Haroldo de Campos in Conversation (2009), organizado por 
Bernard McGuirk e Else R. P. Vieira, e Signâncias: reflexões sobre Haroldo de 
Campos (2010), organizado por André Dick. No nosso caso, não se trata 
exatamente de um livro in memoriam focado somente no poeta, mas antes 
em seu “campo de referência”. Assim, o presente volume contém, por um 
lado, colaborações sobre a obra haroldiana, mas também artigos em que 
os autores se aproximam do concretismo por outros caminhos. O livro 
foi estruturado, portanto, em quatro “roteiros” diferentes, aproveitando o 
múltiplo sentido da palavra: “roteiros transpoéticos”, “roteiros de palavras 
e linguagens”, “roteiros de viagens e memória” e “roteiros transartísticos”.

Na primeira parte temática, (1) “roteiros transpoéticos”, são reunidos 
os textos que tematizam os diálogos, debates e confluências de Haroldo de 
Campos com outros poetas e poesias. Partindo do poema “minima mora-
lia” (1982) e sua constatação “já fiz de tudo com as palavras”, Lisa Block de 
Behar mostra, em sua colaboração, em que sentido a poética haroldiana é 
antes “verbocriadora” que neológica. Destaca, nesse contexto, as afinidades 
e vinculações entre três elementos decisivos na imaginação simbólica do 
poeta: o começo, a tradução e as cósmicas aventuras. Em correlação com 
a poética sincrônica haroldiana, a autora passa não só pelo trajeto poético 
desse último, mas aponta, ao mesmo tempo, os nexos e correlações entre os 
“roteiros” do paulistano e os caminhos de outros poetas-autores-filósofos. 
A poesia, na sua forma de criação/recriação/transcriação, transforma-se, 
na obra haroldiana, como expõe Lisa Block de Behar, em uma maneira 
própria e diferente de descobrir o mundo e em um modo de intervir na 
realidade. Ligia Chiappini, que amavelmente aceitou nossa proposta de 
refletir sobre o papel e a relevância dos poetas concretos na “formação da 
literatura brasileira”, dedica-se ainda, em seu texto, à polêmica leitura que 
Haroldo de Campos fez do importante estudo de mesmo nome, publicado 
por Antonio Candido em 1959. A autora analisa em que medida se con-
frontam estas duas diferentes interpretações da história literária brasileira 
e discute, neste contexto, os controversos pontos produzidos na aprecia-
ção haroldiana da temática, sobretudo em relação ao barroco e à questão 
da origem da literatura brasileira. No seguinte artigo, Nathaniel Wolfson 
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aborda a questão semântica na poesia concreta sob o ângulo do diálogo 
entre Haroldo de Campos e o filósofo e semiótico alemão Max Bense. De-
pois de resumir as etapas mais importantes da história da relação entre os 
poetas concretos brasileiros e alemães, o autor levanta a hipótese de que a 
defesa da dimensão semântica na obra dos Noigandres pode ser concebida 
como uma resposta crítica a algumas tendências filosóficas materialistas 
defendidas por Bense. Nesse contexto, Wolfson lança um olhar profundo à 
recepção da obra teórica bensiana por Haroldo de Campos e detecta onde 
se produzem as discordâncias entre os dois teóricos. No último texto da 
primeira seção, Joana Matos Frias persegue e discute, sob um olhar sin-
crônico, a recepção criativa da antropofagia oswaldiana na poesia brasileira 
– passando dos tempos neo-vanguardistas da poesia concreta até a poesia 
marginal e a poesia contemporânea. A autora valoriza tanto o trabalho crí-
tico como artístico dos concretos sobre Oswald de Andrade e mostra como 
os três procedimentos textuais oswaldianos – a colagem, o poema-piada e 
a paródia – se distribuem pelas várias tendências poéticas.

No segundo capítulo temático, (2) “roteiros de palavras e linguagens”, 
encontram-se reunidos os artigos que tematizam, especificamente, os diá-
logos linguísticos, assim como a obra tradutória de Haroldo de Campos. 
Márcio Seligmann-Silva dedica-se à obra-prima haroldiana, Galáxias, 
destacando, por um lado, a condição pós-histórica dos 50 fragmentos po-
lifônicos que relatam “tudo e nada” e mostrando, pelo outro, os procedi-
mentos de macarronização que deixam “babelbêbados” os seus leitores. 
Salientando as múltiplas camadas desse texto-viagem, o autor mostra ainda 
em que medida a tradução funciona, nas Galáxias, como um operador 
central e de que forma a descomunicação e o desvio se transformam em 
métodos no jogo poético galáctico. No texto seguinte, Simone Homem 
de Mello rastreia as obras poéticas traduzidas do alemão por Haroldo de 
Campos. Revela, assim, que sua dedicação à poesia alemã perpassa grande 
parte de sua reflexão sobre a arte da “transcriação” e permite, portanto, 
identificar fases distintas de seu interesse tradutório. Constituindo uma 
amostra temporalmente representativa da trajetória de Haroldo como tra-
dutor, a autora mostra, além disso, que suas traduções do alemão também 
revelam o quanto a conceituação teórica do ato tradutório, colocado como 
operação metalinguística, é extraída das próprias obras traduzidas. Já K. 
Alfons Knauth discute a “figura” como imagem e conceito fundamental 
do poliglotismo poético e crítico haroldiano, referindo-se tanto à figura 
particular de uma retórica interlinguística, como ao imaginário e ideário 
do plurilinguismo literário em geral. A “figura” conecta-se, além disso, a 
uma imago mundi histórica e universal e às figuras intermidiáticas. Em seu 
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texto, estruturado em dez seções, o autor destaca as meta/figuras do ima-
ginário e do ideário do plurilinguismo que orientam, de maneira implícita 
ou explícita, a configuração compositiva dos idiomas nos poemas e poemá-
rios de Haroldo de Campos. Destaca, ao mesmo tempo, a transfiguração 
intertextual operada pelo poeta perante a tradição literária. 

Na parte seguinte, (3) “roteiros de viagens e memória”, foram reuni-
dos textos que discutem a representação da memória na obra haroldiana, 
abordando também a relação entre as viagens empreendidas pelo poeta du-
rante sua vida e a “transcriação” do vivido em sua poesia. Roberto Vecchi 
aprofunda, em seu artigo, a análise das escritas da violência a partir de sua 
leitura do poema haroldiano “O anjo esquerdo da história” (1996), em que 
o poeta “transcria” o massacre de Eldorado dos Carajás de 1996, empreen-
dido pelo Estado contra camponeses sem terra. A reflexão sobre esse texto 
leva Roberto Vecchi a repensar as relações entre poesia e política na obra 
poética e crítica de Haroldo de Campos, assim como o conduz à pergunta 
mais geral sobre como a poesia pode contribuir para fundar um efetivo 
“patrimônio de sofrimento” (Warburg) que incorpore as memórias frágeis 
das vítimas. No segundo artigo dessa seção, Jasmin Wrobel propõe uma 
nova leitura das Galáxias, colocando o foco, inicialmente, nas duas primei-
ras viagens de Haroldo de Campos à Europa, em 1959 e 1964. Nesse con-
texto, discute, entre outros aspectos, o impacto ambivalente do encontro 
com o poeta americano Ezra Pound, em 1959, para a concepção da obra 
haroldiana. Em um segundo momento, a autora questiona até que ponto 
o fascismo europeu deixou as suas marcas no “pesteseller” Galáxias, esta-
belecendo, a partir da dupla “leitura” haroldiana do poeta e do indivíduo 
Pound, uma metáfora conceitual para a análise dos fragmentos tratados.

Na quarta e última seção do livro, (4) “roteiros transartísticos”, reú-
nem-se as colaborações que se aproximam de Haroldo de Campos ou do 
concretismo por outros meios artísticos. No primeiro artigo dessa parte 
temática, Gênese Andrade põe em destaque o diálogo intenso de Haroldo 
de Campos com as artes visuais em toda sua trajetória. A partir de seus 
poemas e ensaios, dedicados a artistas como Tarsila do Amaral, Mira 
Schendel, Hélio Oiticica e Alfredo Volpi,  a autora propõe um análise 
da relação específica entre palavra e imagem na obra do poeta e focaliza 
também as possíveis relações entre suas reflexões sobre literatura e artes 
visuais. Pauline Bachmann discute, em seu texto, o aspecto da interdisci-
plinaridade no movimento do neoconcretismo. Analisa, com a finalidade 
de mostrar como a união entre poesia/escritura e arte visual mudou o pen-
samento construtivista no neoconcretismo, obras de Lygia Pape, Ferreira 
Gullar e Hélio Oiticica. Nesse contexto, destaca o papel do livro como ob-
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jeto e de outros tipos de “contentores” no processo transartístico. Já as duas 
outras colaborações desta seção tematizam o papel da música nos diálogos 
concretistas. Vinicius Mariano de Carvalho observa, em seu artigo, em 
que medida a poesia concreta estabeleceu, desde suas origens, uma relação 
simbiótica com o discurso musical, destacando, primeiramente, em que 
pontos os poetas concretos se acercaram da teoria musical. Analisando o 
diálogo entre poesia e música concretas, desenvolve, num segundo passo, 
o conceito de uma “performatividade antropofágica” que medeia, segundo 
o autor, esse diálogo, que é recíproco. Na última colaboração dessa seção 
e do livro, Jasmin Wrobel entrevista o compositor e musicólogo Harry 
Crowl, tematizando seus diálogos com a poesia concreta e, mais especifi-
camente, sua recepção criativa de Haroldo de Campos, que o entrevistado 
conheceu pessoalmente em 1987. Crowl explica, nesse contexto, o pro-
cesso de “transcriação” do poema haroldiano “Finismundo: A Última Via-
gem” (1990) em uma peça musical intitulada “Finismundo: Moteto Épico 
a Solo” (1991). Também fala de sua composição “Antipodae Brasilienses” 
(2008), peça que foi escolhida para o acompanhamento musical do do-
cumentário sobre os eventos haroldianos realizados em julho de 2013 no 
Lateinamerika-Institut.

Antes de se empreender o primeiro “roteiro” temático, a escolha da 
fotografia de capa do presente volume requer algumas considerações. A 
imagem mostra uma cena da performance das Galáxias, que teve lugar no 
Lateinamerika-Institut da Freie Universität Berlin nos dias 03 e 04 de julho 
de 2013. O evento, como explicado anteriormente, realizou-se no âmbito 
do simpósio Roteiros de palavras e imagens: poesia concreta, intermidialidade 
poética e tradução. Consistiu em uma homenagem a Haroldo de Campos 
e sua obra-prima Galáxias na ocasião dos 50 anos da composição dos pri-
meiros fragmentos: o poeta trabalhou em seu work in progress de 1963 a 
1976. O livro, que foi publicado na íntegra pela primeira vez apenas em 
1984, é composto, como se sabe, por 50 fragmentos multilíngues no limite 
entre prosa e poesia. A multiplicidade de línguas e vozes nas Galáxias levou 
à ideia de organizar uma parte da performance na escadaria do Latein-
amerika-Institut – um dos edifícios de destaque de Max Taut, arquiteto da 
Bauhaus1 –,  de forma espiral e com cinco patamares em alturas diferentes, 

1 O prédio, onde se encontram tanto o Lateinamerika-Institut como o Departamento 
Técnico da Freie Universität Berlin, foi concebido pelos arquitetos bauhausianos Max 
Taut e Franz Hoffmann em 1930, sendo recentemente apreciado no volume Taut baut. 
Geschichten zur Architektur von Max Taut (Deutscher Werkbund Berlin 2017: 55-57). 



15Introdução

sendo todo o cenário inundado pela luz das vastas janelas que circundam a 
escadaria. Foi neste espaço onde se realizou o começo da performance, que 
consistiu na leitura do primeiro fragmento-formante “e começo aqui” por 
cinco participantes, ao mesmo tempo, nos cinco patamares diferentes. O 
público podia se mover pelo “palco” e, ouvindo as diferentes vozes – que 
às vezes coincidiam, outras não – fazia assim parte da performance, como 
podemos verificar na já mencionada fotografia, onde se vê uma pessoa 
passando pelos performadores ao descer a escadaria.

No total, foram apresentados dez dos fragmentos “galácticos”: “e co-
meço aqui”, “reza calla y trabaja”, “multitudinous seas”, “no jornalário”, 
“ach lass sie quatschen”, “circuladô de fulô”, “aquele como se chamava” e 
“fecho encerro”, além de duas “transcriações” ao alemão de Anatol Rosen-
feld (“und hier fange ich an”) e Vilém Flusser (“multitudinous seas”). Na 
leitura dos fragmentos participaram professores, doutorandos, estudantes 
e tradutores de países como Alemanha, Brasil, Canadá, Colômbia, Chile, 
Espanha, Índia e Portugal, todos com suas falas correspondentes. Assim, 
este acontecimento consistiu, verdadeiramente, em uma performance de 
múltiplas vozes.2

Os eventos poéticos foram registrados pelo diretor de fotografia Cris-
tian Pirjol, que transformou o material em um documentário de curta-
-metragem que reúne e entrelaça artisticamente alguns de seus principais 
momentos. O vídeo é acompanhado musicalmente pela composição “An-
tipodae Brasilienses” (2008), de Harry Crowl, que havia colaborado com 
Haroldo de Campos em sua interpretação musical de “Finismundo: A 
Última Viagem” e que, conforme citado anteriormente, aceitou ser entre-
vistado para o presente volume. O documentário, um “depoimento” cria-
tivo do diálogo acadêmico e transartístico inspirado pela obra do próprio 
Haroldo de Campos, está disponível no seguinte link: <http://www.lai.
fu-berlin.de/disziplinen/literaturen_und_kulturen_lateinamerikas/index.
html> (29.01.2018). O anexo deste livro oferece ainda, àqueles com maior 
interesse na performance, registros fotográficos que, a partir de múltiplos 

Esta publicação traz, como imagem de capa, uma fotografia da escadaria do citado 
edifício, espaço onde se realizou a performance haroldiana. 

2 O simpósio e a performance foram acompanhados ainda, na tentativa de reunir as três 
disciplinas de Haroldo de Campos (a crítica, a poesia e a tradução), pela apresentação 
da tradução para o português do Bilderbuch (1945)/Livro de imagens (2012), da artista 
dadaísta berlinense Hannah Höch, por Sarita Brandt, tradutora do alemão ao portu-
guês e vice-versa.
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olhares, enriquecem a percepção dos eventos poéticos realizados no Latein-
amerika-Institut.

A esta altura, cabe aqui agradecer, primeiramente, aos participantes do 
simpósio e a todas as autoras e todos os autores que, com sua colaboração 
e seus relevantes artigos sobre distintas temáticas relacionadas a Haroldo 
de Campos, contribuem para o presente livro. Pela oportunidade de rea-
lizar, em 2013, o simpósio sobre Haroldo de Campos e a poesia concreta 
brasileira, agradeço o apoio de Susanne Klengel, que acompanhou tam-
bém o processo de publicação deste livro. Gostaria de agradecer ainda os 
instigantes impulsos e ideias de Márcio Seligmann-Silva e sua contribuição 
na organização do simpósio. Um agradecimento especial pela competen-
te revisão dos textos destina-se a Adriana Gurgel Santos, Vanessa Gómez 
Pereira, Bruno Andrioli Galvão e Thales Barretto de Castro, também pelo 
apoio de tradução. Gostaria de reiterar este agradecimento também a Ma-
riana Simoni, por sua ajuda importante com as últimas correções. Agrade-
ço também ao DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Serviço 
Alemão de Intercâmbio Acadêmico), pelo apoio na realização do simpósio, 
e ao Colégio Internacional de Graduados Entre Espacios (LAI, fundado pela 
Deutsche Forschungsgemeinschaft e ao qual sou associada desde 2012), pelo 
suporte na produção do documentário. Destaca-se também, no desenvol-
vimento do projeto e em sua publicação, o papel fundamental do Latein-
amerika-Institut da Freie Universität Berlin. Ao Instituto Ibero-Americano 
de Berlim e seu diretor científico Peter Birle, agradeço muito a inclusão do 
presente volume na série Biblioteca Luso-Brasileira, publicada pela editora 
TFM (Frankfurt). Gostaria ainda de expressar um agradecimento muito 
especial à Patricia Schulze, do Instituto Ibero-Americano, pela cuidadosa 
formatação dos textos. Por fim, mas não menos importante, reitero meus 
sinceros e cordiais agradecimentos, pela entusiasmada participação e pelo 
grande engajamento, àqueles que fizeram parte da performance “galáctica” 
– tanto na manifestação do ato poético na escadaria do LAI, como durante 
sua pré- e pós-produção.
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roteiros transpoéticos





“Ya hizo de todo con las palabras”

Lisa Block de Behar

Al considerar la magnitud excepcional de la obra de Haroldo, las dimensio-
nes descomunales de su producción que abarca expansivamente las formas 
de la creación literaria y sus variantes, parece inevitable caer en la tentación 
de atribuir su monumentalidad a las consabidas desmesuras continentales 
o, más bien, mundiales de Brasil, de un país que sigue siendo objeto de 
bromas conocidas, previsibles, pero que no escarnecen las ecuménicas pon-
deraciones de sus grandezas, no solo territoriales, cada vez más vigentes. 
Por eso, desde el suburbio rioplatense donde uno la ‘considera’, desde esa 
perspectiva austral que es la nuestra, una vez más, justifica cuestionarse 
¿por dónde comenzar? 

Sobre todo que es, en este caso, el tema del comienzo, de la iniciación, 
de la verbocreación, de la creación (¿quién se atrevería a decir tout court?), 
el que está en juego.

La pregunta, que tiene antecedentes notorios, apunta en su caso no ya 
hacia el consabido horror ante la página en blanco (de un color emblemá-
tico que podría habilitarnos el ingreso a su obra en materia poética), sino 
más bien hacia el horror ante el exceso de todos los colores que abruma 
cualquier iniciación dedicada a Haroldo, a quien no le basta cuestionarse 
sobre esa variedad de la coloración sino, incluso, llega a preguntarse: “de 
quantos brancos se faz o branco?” (Campos 1985: 27). Y con razón las 
primeras palabras de un libro sobre la poética del blanco afirman que “El 
blanco es el color de un enigma” (Christin 2000: 7).

Ante la profusa producción de Haroldo, ante los pródigos excesos que 
desbordan las energías de una presión o expresión incontenibles me pre-
gunto (por primera vez) si quien padeció, desde la poesía, ese pavor ante las 
posibilidades de la creación inminente no habría aludido también, además 
del estupor candoroso del comienzo, a la gama de ese “espectro cromático” 
que el blanco implica, pasando de la aparente indiferencia anodina del 
blanco a la plenitud variopinta que descompone la luz en todos los colores, 
y que el estupor ante la producción de Haroldo propicia.

En efecto, si de “blanco” se trata, es imposible no ceder a la plenitud 
cromática de Transblanco, el libro de Octavio Paz y la transcriação de Ha-
roldo, a la luz de la fecunda correspondencia mantenida por ambos entre 
1968-1981. Los comentarios de “Blanco/Branco: Transblanco”, el prólogo 
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de Emir Rodríguez Monegal que, a pedido de Haroldo y según él cuenta, 
le envía, en circunstancias agónicas, el relato de las alternativas a las que 
dio lugar esa experiencia poética a dos voces. El diálogo trata sobre poesía, 
poética y política y, si bien el poeta lo suele entablar –como dice Emir– 
con el lenguaje, en esta ocasión se entabla, además, entre un poeta y otro, 
convirtiendo la “intertextualidade” en “intervivencialidade”, propiciando 
“a excepcionalidade do caso, esta aproximação e fusão se produzem entre 
duas áreas do mundo americano que costumam desconhecer-se com olím-
pica desatenção” (Paz/Campos 1986: 14).

Sin embargo, no me detendré en el intercambio lácteo-láctico-galác-
tico entre estos dos poetas y ensayistas transcontinentales, sino que, por 
varias razones, empezaré por el poema “Minima Moralia” (Campos 1985: 
25). 

En primer lugar, porque así se había programado. En primer lugar, 
también, porque parece justo empezar por evocar al judío-alemán Theodor 
Adorno en Alemania (más que el presumible o discutible tratado de Aris-
tóteles al que el título replica). En primer lugar, también, porque propone 
un aforismo que condensa la prestidigitación verbal que hace, deshace y 
rehace, valiéndose de las palabras, principio medio y fin de una magia 
blanca, sin trucos practicada.

Ya se sabe (Debray-Genette 1988; Lungo 2003) que las palabras del 
comienzo son como la clave que rige la interpretación de una obra y la 
notación que sirve para descifrar un enigma, para comprender un texto 
o interpretar una partitura. Siempre significativas las claves, más han de 
serlo cuando inician el relato de la creación, “el principio”, como debería 
haberse traducido el título del libro que cuenta en el Génesis, la génesis del 
libro y del mundo. 

Al transcrear Bere’shit. A cena da origem (1993), Haroldo establece una 
tensión dialéctica con dos de las instancias poéticas que más le interesan, la 
creación y la traducción, conciliando ambas en una de las muestras contra-
dictorias de ese quehacer suyo. Habilita así ese espacio de síntesis paradóji-
ca que todo lo abarca, las dos en una misma acción plural que es su marca, 
o la que impone Walter Benjamin, de cuyo pensamiento fueron muchos 
los que se enteraron por los seminarios de Haroldo en Brasil. No deja de 
ser extraño que una “teoría o tarea de la traducción”, que alude tanto a la 
“renuncia” como al “cometido”, revele el carácter mesiánico que toda mi-
sión implica y al que la dimisión, la “renuncia”, tampoco es ajena. 

Son múltiples los tópicos con los que este poète penseur que es asimis-
mo un poète peintre se compromete, pero me atrevería a señalar no más 
de dos o tres que se han vuelto una suerte de talismanes obsesivos de su 
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imaginación simbólica. Trataré de vincularlos entre sí como si fueran uno 
solo, sin apartarme de la visión unitaria del comienzo, de la traducción y 
de las cósmicas aventuras 

“Minima moralia” entonces y, en primer lugar, decía, por su rotunda 
declaración 

já fiz de tudo com as palavras
agora eu quero fazer de nada 

El aforismo articula una simetría definitiva, una retórica del decir y decidir 
que irradia sentidos en todos los sentidos, una efusión semántica contra-
dictoria que es tan incoativa como nihilista, inicial y terminal. El poema 
gira sobre sí mismo como la rueda de la fortuna y del infortunio, aludien-
do, por un lado, a la sentenciosa afirmación de Mallarmé que advierte el 
otro extremo de la Creación sin desconocer que ese mundo que empieza 
por la palabra, termina igual (Tout, au monde, existe pour aboutir à un 
livre), o aludiendo al escepticismo de antecedentes que no la contrarían, ya 
que si todo el resto es literatura (como decía un poeta) o es silencio (como 
anticipaba otro) y las ocurrentes variantes que los concilian, como resume 
Nicanor Parra en un breve poema que entrecruza ambos, esa sería una 
encrucijada que habría aplaudido Haroldo:

Du silence avant toute chose
et tout le reste est musique 
moderniste (Parra 1994: 320)

Al hacer nada igualmente hace y, desde la literatura, se podrían ilustrar las 
variantes de una onomástica negativa igualmente contradictoria: “Y todo 
el Nilo en la palabra Nilo”, un topónimo que Borges (1989, tomo II: 263) 
encarece porque suprime la referencia y se niega a la vez.

Son variantes de un tópico poético y filosófico sobre el que se podrían 
acumular ejemplos que ilustran los ejercicios ingeniosos y geniales de Ray-
mond Queneau (“à chaque être son Nom/Non”; 1989: 65), sin dejar de 
lado teologías, metodologías, dialécticas negativas… las astucias de per-
sonajes ancestrales o fantasías y doctrinas que parten de la negación, de 
Nadie, de Nada, de No, de una doctrina apofática que entiende ambiva-
lentemente las facultades de un lenguaje que crea, sin dejar de representar 
y anular a la vez.

En primer lugar, decía, porque esa simetría retórica “invertía” –en los 
reveses y riquezas de la “inversión”– dicción y ficción en un espejo que da 
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vueltas y se quiebra, donde las apariencias de la realidad y de la ilusión se 
confunden en un asombroso y sombrío umbral. 

El-que-sabe es la traducción que Haroldo propone para el hebreo 
Qohéleth. Eclesiastés (1990b; Der Prediger, según Lutero). Haroldo sabe de 
comienzos, de universos que existen a partir de galaxias, de constelaciones 
que brillan por las palabras que las nombran, frases que se inician en una 
letanía que reserva un misterio, un vacío previo que se ignora, previo a la 
palabra del comienzo, como si algo hubiera comenzado antes, una anterio-
ridad que la letra beth insinúa desde el Principio, precipitando un mundo 
pleno desde el vacío, la ausencia, el silencio. Tal vez para dilucidar ese 
enigma se dedica a estudiar una lengua nueva, la más vieja:

Estudar uma língua nova é descobrir uma nova poesia enquanto fazer diferen-
ciado. Estudar o hebraico significou, ademais, poder começar pelo começo: 
pela poesia bíblica e, nesta, pelo Gênese (Bere’shith) (Campos 1993: 17).

Pero ¿cómo puede continuar lo que no había empezado? ¿Cómo puede tra-
ducir o repetir lo que no se ha dicho? Y sin embargo las palabras resuenan 
comenzando con una conjunción que une la dicción con nada: ¿qué clase 
de comienzo es ese que empieza con minúscula, qué clase de unión es esa 
que une nada, lo no dicho con lo que allí comienza? 

e começo aqui e meço aqui este começo e recomeço e remeço e arremesso / e aqui 
me meço quando se vive sob a espécie de viagem o que importa / não é a viagem 
mas o começo da por isso meço por isso começo escrever / mil páginas escrever 
milumapáginas para acabar com a escritura para / começar com a escritura para 
acabarcomeçar com a escritura (“e começo aqui”; Campos 1984: s/n)

En un espacio sin límites, Galáxias finaliza remitiendo a un vago principio 
con el que termina confundiéndose. Apartándose del régimen ortográfico 
y tipográfico convencional, deja ese universo inacabado, más infinito que 
sin terminar, sin punto final. Sin principio ni desenlace retorna sobre sí 
mismo, para evitar clausuras. El viaje iniciático, los trazos que desafían 
la página en blanco, el comienzo que no se distingue del final expresado 
en una sola palabra: acabarcomeçar, el mundo sigue un itinerario extraño, 
recorre un “derrotero”, un término significativo que en español significa 
“camino o derrota”, que significa también el “libro que contiene esos ca-
minos o derrotas, vereda o senda de tierra” o, más precisamente, “rumbo 
o dirección que llevan en su navegación las embarcaciones”. Navegación 
y escritura asociadas a la par. Es similar la acepción en portugués, aunque 
más detallada, la que registra el Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 
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Vale la pena transcribir la detallada lexicografía de las referencias náuticas 
de donde procede:

Roteiro. Livro onde se descrevem minuciosamente o litoral, ilhas, baixios, por-
tos, regimes de ventos, de correntes e de chuvas, faróis e outros dados de inte-
resse para a navegação. (Sinônimo derroteiro). 2. Descrição pormenorizada de 
uma viagem, itinerário. [...] 4. Relação dos principais tópicos que devem ser 
abordados num trabalho escrito, numa discussão. [...] 6.- Cin. Texto, baseado 
no argumento, das cenas, seqüências, diálogos, e indicações técnicas de um 
filme.

¿Son caminos los métodos? ¿Adónde conducen las estelas? Sin duda, la 
relación entre el viaje y el libro, entre el itinerario y el lenguaje, entre el 
curso y el discurso, roteiro y derroteiro se estrecha en una intimidad se-
mántica que da lugar a homónimos de un mismo origen. En Galáxias, un 
discurso inicial, interminable, ininterrumpido como un curso “que fluye”, 
un “Écoulement continu de d’eau (des fleuves, des rivières, des ruisseaux)”, 
dice el diccionario en francés, más próximo, lexicográficamente al por-
tugués que el español, que solo registra la acepción marítima en décimo 
lugar. 

A manera de colofón, al dar las referencias de las sucesivas publica-
ciones de Galáxias, Haroldo confiesa la “pulsão bioescritural em expansão 
galática […] (tendo por imã temático a viagem como livro ou o livro como 
viagem)” (Campos 1984: s/n).

Torrentoso, no solo por los desbordes del mismo campo semántico flu-
vial o náutico, semejante a Odiseo que “viejo viaja de nuevo”, escribe en su 
dedicatoria de Finismundo: A última viagem (Campos 1990a), reflejándose 
–una operación que también repite, una y otra vez– en el

 espelho de Poséidon: o cor-de-vinho / Coração do maroceano

En Le monolinguisme de l’autre, ese libro donde Derrida se complace en 
formular una antinomia para comenzar, o para antes de comenzar, con-
tradice:

1. On ne parle jamais qu’une seule langue
2. On ne parle jamais une seule langue (Derrida 1996: 107)

Y contra esta doble y contradictoria imposibilidad se debaten el poeta, el 
filósofo, los poetas-traductores, rebelándose contra el patriotismo mono-



26 Lisa Block de Behar

lingüístico que, sin pretender disimular la ignorancia, se jacta de exclusio-
nes.

Son muy dramáticas las reflexiones de Derrida cuando renuncia a la 
lengua materna, a la adopción, como única, de la lengua que se desconoce, 
de la decisiva experiencia de Auschwitz, de la tragedia del viaje… de una 
lengua derrotada. 

Las palabras se repiten; trilladas, las rutas se repiten en rutinas. Ya se 
sabe que en poesía no faltan las repeticiones y que, escrito, el fin, la meta 
del viaje deviene metalenguaje. Las palabras se refieren a sí mismas y por 
simple repetición –pero también por un orden poético– se vuelven me-
talenguaje. Metalenguaje por repetición, metalenguaje por referencia al 
código, metalenguaje por comentar un discurso en su propia interioridad, 
una “deriva” (un término que no se aparta del ámbito de la navegación) 
verbal que, incontenible, “se fija” (mira, se refleja, se detiene) en las pala-
bras que lo nombran. 

Je dis route et trace de retour, car ce qui distingue une route d’un frayage ou 
d’une via ruta (son étymon), comme methodos de odos, c’est la répétition, le 
retour, la réversibilité, l’itérabilité, l’itération possible de l’itinéraire (Derrida 
1996: 110).

La navegación ocurre entre espejos que rotan, que se enfrentan como re-
flejados en la superficie bruñida de psyché, el espejo en la iconografía de 
Venus, que da vuelta sobre sí mismo, muestra el rostro divino y da nombre 
al alma. Vertiginosa, por un viraje encuentra en un verso la palabra del 
principio, como decía en “Fable”, Francis Ponge, uno de los poetas que 
Haroldo incluye en su galería de “personajes”, recuperando en “fábula” el 
“habla”, como la partícula par, en el análisis de Derrida (1987: 23): 

Par le mot par commence donc ce texte/ Dont la première ligne dit la vérité.

La imagen verbal se bifurca en el espejo, una especulación que apunta ha-
cia la imagen y hacia el pensamiento, se estrella en el cristal que se quiebra 
en fragmentos, trozos de destrozos. Desechos de la historia, en the breaking 
of the vessels. Son objetos curiosos estos que, navegando, llegan a destino 
o zozobran y se quiebran: vaisselles, vaisseaux, vessels, vasos, barcos, arcas o 
continentes, ¿Shevirat ha-kelim? 

Dicen los místicos que esos vessels no habrían logrado contener la luz 
ni la irradiación, demasiado intensas ambas, de un conocimiento divino 
cuyos destellos estallan o se estrellan. Sabios de la cábala o magos prodigio-
sos, construyen o destruyen barcos, trazan derroteros, conocen las derrotas 
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como las rutas en el mar. Entre tempestades y naufragios, Miranda, la hija 
de Próspero, mago y sabio de The Tempest, encuentra refugio en un nuevo 
mundo, pero se lamenta al saber que 

A brave vessel / [...] Dashed all to pieces (I, 2)

“Mirabilis Miranda: caíram as estátuas”, dice Haroldo (Campos 2008: 50). 
Las opulencias desbordantes de la creación no caben en las arcas concep-
tuales, los nombres no las abarcan, de ahí el rescate de la tarea que se pro-
pone el traductor, la aspiración a desocultar una lengua anterior a Babel, 
adánica, edénica, anterior a la caída, la dispersión y la diáspora. La metáfo-
ra, el desplazamiento, el transporte, vienen en auxilio de la afinidad entre 
lenguas diversas por medio de una translatio o translation que cifra una 
suerte de esperanza mesiánica en la traducción. “The sea itself turns out 
to be a bridge between cultures and languages” dice K. Alfons Knauth en 
“OdySea of Polyglossy” (Knauth 2016: 226) que encuentra en el discurso 
marítimo las consonancias de su erudición multilingual y en la interpreta-
ción una clave hermeknáutica.

Anselm Kiefer denomina en hebreo, Shevirat Hakelim, sus célebres bi-
bliotecas de plomo quemado, que evocaban el horror hace años en el Ham-
burger Bahnhof. Museum für Gegenwart, aludiendo a Las vasijas quebradas 
(2012), un título que parte de la imaginación cabalística para reivindicar la 
teoría de la traducción de Walter Benjamin.

En un muy breve par de líneas Haroldo supo decir de todo y, además, 
supo también negarlo. Principio y fin se encuentran en un quiasmo perfec-
to, en una figura que cruza ambos extremos en un mismo misterio, en un 
enigma literal, cifrado en la letra equis, una letra en cruz, que repite y opo-
ne a la vez. Es una repetición que invierte –porque da vuelta, porque acre-
cienta– y “revierte”, emblema del movimiento del verso, del gesto que hace 
del regreso, de la “inversión” una contradictoria poética del pensamiento. 

Todo verso es un “Lance de dados”, un golpe poético que transforma 
la poesía, la poética y la visión de un lector azorado ante una página casi en 
blanco, donde unos trazos cósmicos irán despejando esa niebla de nieblas 
que oculta los dados del impensable azar. Tal vez “La chair est triste” y el 
Qohélet (Campos 1990b) sabía de esas melancolías, un sabio que sabe que 

Fazer livros em excesso // não tem alvo
e excesso de estudo // entristece a carne (XII, 12)
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Ya no sorprende que Haroldo se haya propuesto traducir a “Mallarmé –
sempre Mallarmé–“ (Campos 1977: 16), ni que se hayan necesitado tres 
poetas para traducir el famoso poema, aunque solo Haroldo prefirió trans-
formarlo en “Um lance de godardos”. Como los goliardos, juega con todas 
las reglas, con dados o con dardos, los lanza sobre las páginas como sobre 
un tapete verde y apuesta con una letra o más a ganar varias partidas de un 
saque, burlando el azar de una semántica fortuita. Prestidigitaciones lite-
rales son las suyas que logran así, por medio de una letra, convocar a cléri-
gos andariegos, transgresivos y licenciosos, favoreciendo una complicidad 
clandestina, lúdica o lúbrica. El poeta arroja dados o flechas y el erudito fi-
lólogo que es no deja de entonar santas saetas ni apuntar esos dichos satíri-
cos que son los dardos, afines a los que cantaban o declamaban los goliardos 
en sus protestas contra la iglesia y sus consabidos vicios. Semejante a “um 
fausto mefistofilológico” (son sus palabras), Haroldo deviene ese jagunço 
que se deja atrapar por las tramas o trampas de los juegos de lenguaje no 
de un “Heidegger caboclo” (Campos 1981a: 252) y hasta agregaría, para 
sorna mayor, aindiado, cholo, zambo o mulato. 

Repite las voces para que repercutan, transformando las palabras en 
percusión, un golpe de dados, golpea las palabras hasta que saltan como 
chispas, una letra, la be o la pe, o la e se separan y ya no importa qué dice 
el verso, si algo dice, ni la estrofa, ni el poema: 

e / papos e / panças e / pipas / pombas / bombas / p u m! (Campos 1998: 161)

Una letra por línea, o una palabra y una letra por línea, o una palabra, 
deletrea o deletérea, flotan sobre la superficie partes de un naufragio, esa 
derelicción en la que se ubica su utopía. Son bufonerías, como él mismo 
dice en el título, cuando se divierte con las gordas de Botero o con “Hegel 
poeta” (Campos 1998: 218), jugando con las palabras. Las considera suyas, 
se las apropia, una propiedad personal que impugna la exactitud semántica 
de la propiedad lingüística que el poeta expropia. Un ejemplo más de esa 
descomposición elemental con que compone su “dialética do agora – 1” 
para acentuar el misterio que suspende las partículas porque lo constituyen 
y lo anulan: 

o agora / que é noite / é pre- / (sus- / penso) / -servado (Campos 1998: 218)

Haroldo se deshace de las palabras pero, así como las deshace, las rehace 
por medio de ese “decir hacer” (por citar el poema que Octavio Paz, 1990, 
dedica a Roman Jakobson), esa confusión de acciones que, consideradas 
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antagónicas, concilian en su caso un desaforado deseo de decir, de desdecir 
lo ya dicho en una nueva dicha de decir. 

Más poética que performativa, más poética que neológica, su inicia-
ción verbocreadora da lugar a nuevas entidades verbales y visuales o verbo-
visuales que no son solo invención de palabras o de figuras retóricas sino 
una manera propia y diferente de descubrir el mundo, de intervenir en él, 
entendiéndolo, extendiéndolo.

Si en un verso califica un lingote de oro como “vertical” (Campos 
1985: 57) no le alcanza el signo para denotar su perpendicularidad y preci-
pita las letras en esa dirección, una por una, diciendo y mostrando a la vez 
la vertiginosa verticalidad del verso en el verso.

Ante estas palabras que están a la vista y a la vez significan ¿cómo se 
aplicaría el conocido aforismo 4.1212 de Wittgenstein (1963: 50)?: “Was 
gezeigt werden kann, kann nicht gesagt werden?” Las palabras de Haroldo 
muestran y dicen en una deixis que vale como indicación y dicción al mis-
mo tiempo y en el mismo espacio. No hay duda, la mostración se verifica y 
medra cada vez más en esta era de las tecnologías avanzadas de la escritura y 
la afirmación de Haroldo: “escrever é uma forma de / ver” (Campos 1979: 
49) adquiere la mayor vigencia. En su tipografía icónica, la explosión de la 
palabra se entiende y se ve, la poesía concreta “accede” a la “mostración”, 
una “monstruosidad” que la poesía concreta asumió, teratológica y natu-
ral, normalizada gracias a la frecuencia del recurso que Noigandres supo 
anticipar y las variantes infinitas que la actualidad “muestra” y confirma en 
pantallas. “Cette tératologie est notre normalité” decía Derrida (2009), y a 
ese régimen de desorden taxonómico nos remitimos.

Recuerdo Les yeux de la langue, ese pequeño libro de Derrida (2012) 
donde analiza la carta (26. XII. 1926) que Gershom Scholem habría di-
rigido a Franz Rosenzweig (nombres que son referencias frecuentes en los 
escritos de Haroldo), una carta que no llegó a destino. En ella Scholem se 
resiste a secularizar el hebreo; mientras que Haroldo, al traducir el Eclesias-
tés, al transformar el hebreo en portugués, se propone hebraizar esta lengua 
demasiado católica a su entender:

fazer com que a coreografia sintática e a música fonossemántica do texto he-
braico reverberem em português, acrescentando à nossa língua um fascínio 
semítico imprevisto, [...].1

1 Entrevista de Maria Alzira Brum Lemos. In LEIA, mayo de 1987, p. 33. 
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Como se sugiere en el texto que presenta el simposio Roteiros de palavras 
e imagens, el grupo Noigandres anima, desde mediados del siglo pasado, 
un movimiento que se propone traspasar los límites verbales e introducirse 
en otro espacio. Si el filósofo consideraba que: “5.6 Die Grenzen meiner 
Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt” (Wittgenstein 1963: 114), 
el poeta recurre a aduanas oficiosas para superar las fronteras y llegar más 
allá, con el fin no solo de rechazar los códigos lingüísticos establecidos o 
subvertir las diferencias semiológicas, sino para apelar a la educación de 
los cinco sentidos y suscitar sinestesias que los asocien en una experiencia 
común de rebeldía compartida.

Tal vez sea esta etapa final la más difícil para quien, lector/elector/
selector, vacila ante la necesidad de elegir entre una avalancha inasible de 
ejemplos que cruzan voces en portugués, en inglés, en alemán, en ruso, 
en latín, griego (“leyenda negra”), en hebreo, en lenguas orientales. Atra-
vesando los límites de las varias escrituras, de los idiomas, de las palabras, 
la obra de Haroldo propicia una experiencia poética plural y estratificada, 
donde se superponen las capas semánticas y difieren las segmentaciones 
lingüísticas de un mundo que diseña y discute la armonía de sus urgencias 
cosmogónicas.

No es nada sencillo realizar una antología cuando toda la obra deviene 
poesía, cuando 

a flor flore
o colibri colibrisa
e a poesia poesia (Campos 1985: 16)

“Flor. Última”. Si “antología” consiste en una colección de fragmentos en 
prosa o en verso, pero si por su origen anthos significa “flor” en griego, si 
por esa metáfora coincide con el sinónimo “florilegio” que, según los dic-
cionarios, significa igualmente una colección de trozos literarios selectos, 
si el lector es un elector, selector, alguien que colecciona o cosecha partes 
de obras, su libro Crisantempo consiente la belleza de la flor. Una belleza 
que asume el origen chino al que remite el crisantemo, el nombre griego, 
la cultura occidental donde se multiplicó y epéntesis de pe, la irrupción de 
la letra que fractura la palabra, dando entrada, por esa falla, al tiempo y a 
circunstancias que la interpretación no evita ni agota.

Al introducir una pe, el poeta cifra su clave temporal-intemporal en 
una letra y, aunque hoy preferiría no incurrir en las insondables inter-
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pretaciones de la exégesis,2 no dejaría de aludir a los significados de esa 
palabra-letra pé que, en hebreo, según me explica Ionit Behar, repetida 
nombra, plurívoca, “labio a labio”, “boca a boca”, “cara a cara”… como 
recuerda en “Badmidar” (“Números”). Por esa fisura literal se filtran otras 
voces, las eventualidades del transcurrir, del advenimiento inesperado, los 
expedientes interminables de una filosofía que compromete el devenir y la 
caducidad. 

Leyendo a Haroldo y a los autores que fueron sus precursores (Oswald 
de Andrade, Ezra Pound, Roman Jakobson, Francis Ponge, Max Bense, 
Julio Cortázar, y tantos más que figuran en el capítulo “personagens”), 
releyendo a otros, intentamos entender sus obras en más de un idioma y, 
gracias a la “comprensión” que se adquiere y requiere, tratamos de conciliar 
asimismo las diferentes acepciones que reúne una palabra. Son varias las 
ocurrencias simultáneas, idiomáticas y semánticas, y su poesía las condensa 
y concreta. ¿Casualidades que el poeta advierte? ¿Coincidencias hermenéu-
ticas que el lector multiplica? “A poesia concreta, brasileiramente, pensou 
uma nova poética, nacional e universal” (Campos 1981a: 19).

Es cierto que en inglés Chrysanthemum, el nombre de la flor, se conoce 
abreviada como mum, una partícula que, a pesar de su brevedad interjec-
tiva acumula los varios sentidos de una dilogía curiosa: nombra la flor, 
reserva asimismo el “secreto” de un sonido inarticulado, musitado que, con 
la boca cerrada, revela la incapacidad de hablar o la deliberada voluntad 
sigilosa de no hablar. Abreviada, cariñosa, informal (como dice el dicciona-
rio), la voz mum nombra a la vez a la madre y, semejante a una caricia emite 
un mimo, el gesto hipocorístico que prodiga la madre, el secreto, la flor, 
una flor que empieza por hacer flamear el lábaro, el monograma CR que 
también resume la doctrina y propaga la fe. Son coincidencias semánticas, 
simbólicas, que la diversidad antológica no descarta.

No solo en alemán sino en lenguas en las que la composición es un 
procedimiento lingüístico usual, no es raro que una palabra se forme de 
varias palabras, y se suela recurrir a esa disposición aglutinante para acre-
centar el léxico e introducir las referencias que requiere el hablante. Ha-
roldo extrema las combinaciones de esa posibilidad (para fundir en una 
voz el sintagma que más le importa). Habla del idiomaterno, para aludir a 
la lengua madre y a un vínculo natural que celebra atemporal, eterno. Es 

2 Ver Le baiser de Moïse de Albert Bensoussan (mensaje 21.5.2013). Libro 4 de la Torah, 
titulado “Badmidbar” (en francés “Les nombres”), tercera paracha del libro, en hebreo 
“Beha’alotkha”, al final, capítulo 12, versículo 8. 
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una fecunda haplología la suya, en la que se superponen o contraen dos 
sílabas, la final del primer término y la primera del segundo, confundidas 
ambas en una misma voz, en una misma y entrañable unión –que insinúa 
asimismo el origen primordial de la lengua prebabélica– de la que ni la 
maternidad ni la filialidad reniegan. Por medio de una sola palabra contrae 
concepto y concepción, cultura y biología, lengua del génesis y origen ge-
nético, todo en una misma dicción, unidas desde un mismo principio. La 
lengua madre, la lengua original es una constante en su obstinada poética 
de la creación, de la traducción, de una energía transcreadora que descono-
ce fronteras en busca de una unión o unidad del principio. 

Es posible que Haroldo conociera el pasaje de la carta que Marina 
Tsvetayeva dirige a Rainer Maria Rilke compartiendo el reconocimiento de 
la condición universal del poeta, obligado por un idioma particular (valga 
la redundancia) del que intenta o logra evadirse:

Writing poetry is in itself translating, from the mother tongue into another, 
whether French or German should make no difference. No language is the 
mother tongue. Writing poetry is rewriting it. That’s why I am puzzled when 
people talk of French or Russian, etc., poets. A poet may write in French, he 
cannot be a French poet (Pasternak/Tsvetayeva/Rilke 1983: 178-179).

El corrector informático marca el término en rojo, sin embargo, idiomater-
no es un término necesario, legitimado por la figura fonética que consiste 
en la supresión o contracción de dos sílabas semejantes y consecutivas en 
una sola. Si bien responde a un principio de economía del lenguaje, en el 
caso de Haroldo resuelve con creces el impulso neológico que extiende un 
léxico siempre escaso para efusivas expansiones semánticas y su inexorable 
tendencia a la “unión”, a la unidad de palabras que, por contiguas, respon-
den a la misma visión verbal, la unión, “uno”. (Es curioso que el nombre 
de haplología, bastante cacofónico, reniegue del fenómeno que designa.) 
En “UNDR”, un cuento de El libro de arena de Jorge Luis Borges, el poe-
ta procura encontrar una sola palabra que contenga y condense todo de 
modo que 

Ahora no definimos cada hecho que enciende nuestro canto; lo ciframos en 
una sola palabra que es la Palabra (Borges 1989, tomo III: 50).

En un similar afán, Haroldo procura conciliar la lengua materna (un idio-
ma, una lengua particular) con el idioma del origen (una lengua universal, 
única y primordial) contrayendo, en una misma voz y de una sola vez, las 
diferencias que oponen la temporalidad a la eternidad. Más que la deno-
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minación de un objeto nuevo y necesario “concreta” el “concierto de voces, 
el acuerdo vocal y verbal” que habilita la simultaneidad contra la sucesión 
inherente a la linealidad del lenguaje, el acorde no solo fonético con el que 
Haroldo hace vibrar sonidos y varios sentidos. 

Un recurso neológico, se decía, que crea voces nuevas, inauditas, que 
no suelen permanecer, no se incorporan a la lengua, sino que apenas que-
dan registradas como “propias” del poeta, casi como un hápax que, como 
saben los filólogos y quienes aplican sus criterios, consiste en una expresión 
registrada por única vez en una lengua, en un autor o en un texto y que la 
lengua común no adopta o no difunde.

Si el lenguaje oral no advierte las mayúsculas ni las comas ni los pun-
tos, ni se hace silencio entre cada una de las palabras que se sueldan con 
variable firmeza, el poeta tampoco deja espacios y las palabras se yuxtapo-
nen, se superponen, desafiando las reglas de la escritura, apropiándose a su 
prosodia, impugnando las segmentaciones de la gramática, las convencio-
nes tipográficas, las normas y usos, relevándolos a su arbitrio y motivación. 

Un ánimo semejante alienta su “perpetua transgresión” a traspasar los 
límites. Si los límites limitan y separan, el poeta los pasa por alto para re-
unir voces y letras, palabras, lenguas, formas artísticas, espacios y tiempos 
fundidos en una sola dimensión. Las especies distintas se contraen como 
en un sueño gótico que no las distingue en una misma “quimera” que 
parte de la poesía concreta (1952) y la supera en transcreaciones, como 
si la culpa, la caída y el castigo se hubieran disipado o suspendido en una 
tregua floral.

Enamor: o verbo. Esta loucura: furor verbi. Wortlieb Motamour Loveword 
– o idiomaterno. O há muito tempo, o desde sempre, o nunca mais? Flor. 
Última. (Campos 1987: 40)

Haroldo desea preservar la flor, el crisantemo, la eternidad donde el verbo 
no se marchita, en el tiempo sin tiempo de su Motamour. Flor poética, 
cuando Georges Brassens deja su “Testament” y, burlando taxonomías y 
dichos tradicionales, confunde “crisantemos” con “margaritas”, les canta a 
ambas en un solo amor:

En effeuillant le chrysanthème  
qui est la marguerite des morts (…)  
dans la fosse commune.  
La fosse commune du temps.
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Creo que, en ese recurso multiplicador de sentidos, en esa suerte de Zu-
sammensetzung del idioma, de los idiomas, se cifra una de las claves de la 
invención de Haroldo, su Wortgenie, diría en alemán. Una palabra telescó-
pica, diría en español, a portmanteau word para Lewis Carroll que la acuñó 
en inglés, de la que el francés mot-valise sería un calco semántico.

Las palabras y los amores se cruzan, se acoplan en una pasión verbal 
que multiplica las voces gracias a la locura locuaz que localiza el texto y lo 
explica o simplifica:

EX/PLANATION

there is no
plain meaning 
in a
poem
when one
begins to ex
plain it
and reaches the 
end
only the ex
remains:

dead end

(no exit:
try it again) (Campos 1985: 42)

Por hábito, por yuxtaposición o requerimientos denominativos, las com-
posiciones de la lengua son muy frecuentes (muy efímeras también) y, aun 
cuando no lo fueran, el poeta tiende a propiciarlas. Por el tiempo, por el 
uso o sus desgastes, la reunión de palabras deviene una sola “palabra”, esa 
unidad que Haroldo propició en el babelidioma articulando sus cosmogo-
nías mediante, como decía Mallarmé, un procedimiento que “rémunère le 
défaut des langues” (Mallarmé 1945: 364). Son fusiones o confusiones del 
principio, de un comienzo de rivalidades, desafíos del creador y su obra, 
del saber o ser, del saber y sabor prohibidos: árvore, como frutos del árbol 
igual.
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Así como las palabras suelen reducir su pluralidad significativa en el 
uso práctico de la significación instrumental, se diría que la pluralidad 
prebabélica de lenguas reuniría todos los significados contenidos en un 
saber, en uno solo, resumido en una pura palabra, una sola. Por un pase 
mágico, la serie de palabras que forman un verso devienen “un mot total, 
neuf, étranger à la langue et comme incantatoire, achève cet isolement de 
la parole” (Mallarmé 1945: 368). 

Entre la simultaneidad inasible de sentidos y la continuidad musical 
del discurso, el tiempo queda doblemente comprometido desde el princi-
pio, o desde antes. En Galáxias (Campos 1984) el poeta enfrenta el dilema. 
Ya que la puntuación –los signos gráficos son artificios dramáticamente 
insuficientes– opta por dejarlos de lado y vuelve al punto de partida, como 
si todavía no se hubieran inventado, ateniéndose a la misteriosa forma del 
tiempo que domina la musicalidad del régimen oral. Iniciando, en sus 
Galáxias, una nueva versión del Génesis, que el propio Haroldo tradujo en 
Bere’shith. A cena da origem (1993), el poeta comienza por el comienzo, 
cuando aún, al borde de la eternidad, no interesa distinguir las unidades 
del tiempo, ni las fracciones con que el hombre las administra: 

no jornalário no horáriodiáriosemanáriomensárioanuário jornalário (“no jor-
nalário”, Campos 1984: s/n)

Infinitos, los cuerpos celestes recorren el firmamento y pasan acelerados 
días, horas, semanas, meses, años, sine die. Tratándose de Galáxias todo 
es desmesura, exceso, como las estrellas que no se cuentan, ni número de 
páginas en páginas innúmeras, ni antes ni después:

o depois e o antes o antesdepois depois do antes o depoisantes do / depois o 
hojeamanhãontem o anteontem o anteamanhã o trasantontem o / trasante-
amanhã que é hoje ou foi ontem ou depois será pois aqui é zero / cota zero a 
zero igual no [...] (“no jornalário”, Campos 1984: s/n)

Para terminar: si al principio uno se preguntaba por dónde empezar, ahora 
que volvemos al principio, a más de un principio, al cero que es al tiempo 
lo que es el blanco a los colores, preguntaría por dónde terminar…
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Poesia concreta, Haroldo de Campos  
e a formação da literatura brasileira

Ligia Chiappini

Este texto nasceu de um convite de Susanne Klengel, para que eu profe-
risse uma conferência sobre o tema acima, no âmbito do simpósio Roteiros 
de palavras e imagens: poesia concreta, intermidialidade poética e tradução, 
agora transformado em livro. Tal convite – na verdade, um desafio – talvez 
se explique por alguns textos que publiquei sobre Formação da Literatura 
Brasileira (Candido 1959) e por um seminário, que ofereci algumas vezes 
no Lateinamerika-Institut da Freie Universität Berlin, sobre “Formação da 
Literatura Brasileira e Formação da Na(rra)ção”. Neste seminário, discuti 
com os/as estudantes não apenas as teses de Antonio Candido expostas 
nesse livro, mas também o debate que ele suscitou na época e mais tar-
de, com o polêmico livro de Haroldo de Campos intitulado O sequestro 
do Barroco na Formação da Literatura Brasileira: o caso Gregório de Matos 
(Campos 1989). 

Por outro lado, a minha contribuição aqui não deixa de ser também 
uma espécie de testemunho da leitora de primeira hora,1 fascinada, como 
jovem professora de cursinho pré-vestibular, com as possibilidades da poe-
sia concreta para promover a sensibilização dos estudantes à materialidade 
da palavra e da expressão poéticas, ressaltando a importância da estreita re-
lação dessa poesia com a música popular e com as outras artes, como a pin-
tura, a escultura e mesmo a arquitetura. A articulação entre letra, imagem, 
voz e música na poesia concreta era para nós, estudantes, nos conturbados 
anos 60, uma grande novidade. Os cruzamentos vários entre a poesia e a 
música mexiam especialmente conosco, como foi o caso da composição e 

1 Na época, os estudantes de Letras eram famintos pelo presente, porque a orientação 
dos cursos ainda era positivista: só se podia estudar autores mortos. Era uma luta para 
incluir autores contemporâneos, até Drummond e Bandeira, imaginem os concretos. 
Hoje o que ocorre parece ser o contrário: inflação de presente e desconhecimento do 
passado, quando não acompanhado de certo desinteresse por ele.
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performance musical de Gilberto Mendes2 para o poema “Coca Cola”, de 
Décio Pignatari. Eis o poema, escrito em 1957:

beba  coca  cola
babe            cola
beba  coca
babe  cola  caco
caco
cola              
         c l o a c a3

Esse curto texto já mostra que a dimensão crítica da poesia concreta apa-
rece desde cedo, não sendo ela um puro jogo, o que destoaria do gosto de 
uma geração engajada como a dos anos 1960. Cabe também assinalar a 
grande abertura dos concretistas para o novo na música popular brasileira, 
conforme ocorreu já no final dessa década, quando se iniciou um diálogo 
muito criativo com a Tropicália, cujo disco-manifesto nos traz, entre ou-
tras, “Bat Macumba”, que evidencia o parentesco ao pé da letra e do som: 

Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba oh 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba 
Bat Macumba ê ê, Bat Macum 
Bat Macumba ê ê, Batman 
Bat Macumba ê ê, Bat 
Bat Macumba ê ê, Ba 
Bat Macumba ê ê 
Bat Macumba ê 
Bat Macumba 

2 Gilberto Mendes pertencia ao Movimento “Música Nova”. Afinou desde logo com 
a estética concretista, recriando-a musicalmente, e apoiou o concretismo desde a 
primeira hora, manifestando, na música, sua afinidade com ele, principalmente por 
uma permanente experimentação. Sua peça mais famosa é de 1966, “Beba Coca-Co-
la”, que o tornou muito popular. Na internet há várias execuções da composição de 
Mendes para o poema de Pignatari. Por exemplo, em: <https://www.youtube.com/
watch?v=2KXUa2a2l9w> (28.01.2018).

3 Campos, A. et al. 2006: 124.
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Bat Macum 
Batman 
Bat 
Ba 
Bat 
Bat Ma 
Bat Macum 
Bat Macumba 
Bat Macumba ê 
Bat Macumba ê ê 
Bat Macumba ê ê, Ba 
Bat Macumba ê ê, Bat 
Bat Macumba ê ê, Batman 
Bat Macumba ê ê, Bat Macum 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba oh 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá 
Bat Macumba ê ê, Bat Macumba obá!4 

Chamava-nos também atenção a beleza das capas dos livros publicados 
pelos poetas concretos, bem como a novidade de alguns deles virem acom-
panhados de um disco, como, por exemplo, o belo Caixa Preta, de Augusto 
de Campos e Julio Plaza, publicado em 1975.5

O movimento e a poética concretos

A poesia concreta se apresenta, por um lado, como um movimento que se 
posiciona com respeito à tradição da literatura brasileira, propondo-se a 
reinventá-la na trilha de precursores mais ou menos esquecidos. Por outro 

4 Letra de Gilberto Gil para a música, composta por ele e Caetano Veloso. A interpre-
tação também é dos dois, com a participação de Gal Costa e Os Mutantes, no disco 
intitulado “Tropicália ou Panis et Circensis”, Universal, 1968 (arranjos de Rogério 
Duprat e contribuição de Torquato Neto).

5 Editora dos autores, São Paulo. As imagens da capa e contracapa desse livro-objeto são 
acessíveis, entre outros, por meio do link: <http://www2.uol.com.br/augustodecam-
pos/06_01.htm> (28.01.2018).
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lado, como uma poética implícita e explícita, ou seja, como um modo de 
formar.

Como movimento, relaciona-se com a vida literária, em pleno desen-
volvimentismo dos anos 1950 e 60 no Brasil e, mais precisamente, com o 
sistema articulado pelo diálogo vivo e tenso entre poetas, críticos, traduto-
res, editoras, leitores, com participação da mídia e, em menor medida, da 
Universidade. 

Em 1952, forma-se o grupo Noigandres, com Haroldo de Campos, 
Augusto de Campos, Ronaldo Azeredo, Wlademir Dias-Pino, José Lino 
Grünewald e Décio Pignatari. O núcleo duro do grupo era constituído por 
este e pelos irmãos Campos. Os três formavam uma espécie de clã. Em-
bora houvesse muitos pontos em comum entre eles, nas suas proposições 
explícitas e numa atitude predominantemente polêmica, a poesia tem em 
cada um a sua especificidade, o que o crítico Sérgio Buarque de Holanda 
percebeu já no calor da hora, especialmente quanto à poesia de Décio e 
Haroldo. “Ritmo e Compasso” (Holanda 1951) intitula-se o texto em que 
Sérgio Buarque analisa o primeiro livro de Décio Pignatari, Carrossel, de 
1950, e o relaciona à poesia de Haroldo de Campos. Aí qualifica a obra de 
ambos de pós-modernista, mas para ele, a poesia de Haroldo seria “de de-
puração das formas tranquilas”, e a de Décio, “uma poesia da mobilidade”, 
com uma grande ênfase no ritmo.

Como poética, a poesia concreta poderia ser resumida pelas seguintes 
características: recusa da poesia retórica, recusa do verso e da linearidade, 
recusa do lirismo, ênfase na materialidade da palavra e na visualidade, re-
lações imprevistas entre palavras e frases, novas palavras por combinações 
inusitadas, brevidade, fragmento, metalinguagem, concretude da letra e do 
som, poesia verbivocovisual, poema-objeto.

Um livro que muito sucesso fez no nosso meio estudantil dos anos 
1960 e 1970 foi A arte no horizonte do provável (1969; Campos 2010), que 
reiterava algumas dessas características, tais como a visualidade, a relação 
com a música, a abertura a multileituras, a concisão, a provisoriedade, o 
desenvolvimento e a indústria, a fatura em vez da inspiração. Contra o 
verso e a discursividade, defendia-se o poema objeto, conciso, útil, con-
sumível e afirmava-se um paideuma: da ruptura, representado por Pound, 
Joyce, Cummings. Logo depois entraria em cena Mallarmé. E, no auge do 
clima de engajamento, somar-se-iam Maiakovski e Walter Benjamin.

Essa poesia valoriza também o silêncio como elemento constitutivo do 
poema, sendo essa uma de suas afinidades com a poética do concretismo 
de língua alemã, representado por um parceiro de primeira hora, o poeta 
e crítico boliviano Eugen Gomringer (Cachuela, Esperanza,1925), natura-
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lizado como suíço. Gomringer é considerado pelos concretistas brasileiros 
um dos criadores da poesia concreta, no início da década de 1950. Em-
blemático da incorporação do silêncio é o poema intitulado “schweigen” 
(“silêncio”, em alemão), em que essa palavra, soprando aí sozinha, pode ser 
lida em várias direções. Transcrevo o poema aqui: 

schweigen schweigen schweigen        
schweigen schweigen schweigen   
schweigen                   schweigen
schweigen schweigen schweigen
schweigen schweigen schweigen6

O movimento e, consequentemente, a poética, são dinâmicos. Por isso, 
Haroldo de Campos acaba voltando ao verso e à prosa poética. Essa volta 
ocorre em Galáxias, publicado integralmente em 1984, mas cujo processo 
de escrita, com publicações parciais, durou mais de dez anos (de 1963 a 
1976). A obra se compõe de cinquenta textos, em que a música também 
tem um papel central, assim como o princípio de inacabamento, do acaso 
e da provisoriedade. Leitor de Umberto Eco,7 o poeta sustenta, como ele, a 
dialética da forma e da abertura na obra de arte, que é vista como partitura 
a ser executada de acordo com seus intérpretes e respectivos contextos, 
respeitando a liberdade de interpretação e a sua imponderabilidade, mas 
reconhece, simultaneamente, os limites impostos a essa liberdade pelo tra-
balho da forma.

“Livro permutante”, nas fronteiras entre prosa e poesia, conforme o 
define o autor, Galáxias é feito de “minihistórias” tecidas de palavras, mas 
estas acabam por criar a imagem de um livro visionário, que canta e fala da 
viagem, sendo ele próprio uma viagem e um jogo entre as partes e o tudo. 
O livro joga também com a letra e o som, cabendo muito bem no CD (isto 
não é um livro de viagem) que foi produzido, posteriormente, com a assis-
tência de Arnaldo Antunes (Campos 2004: 119), como também numa 
célebre adaptação, feita por Caetano Veloso, do fragmento “circuladô de 
fulô”, escrito em 1965. 

6 Gomringer, Eugen (1973): Konkrete Poesie. Stuttgart: Reclam, p. 58.
7 E antecipando-se a ele, no seu ensaio “A obra de arte aberta”, como me lembrou 

oportunamente a colega Jasmin Wrobel. Trata-se de um texto pioneiro, publicado 
inicialmente no jornal Diário de São Paulo, em três de julho de 1955.
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A volta ao verso em Galáxias é vista por alguns como avanço e, por 
outros, como recuo da estética concretista. Na verdade, porém, o livro está 
longe de representar um retrocesso, negando artisticamente a linearidade 
simplista do processo artístico e reafirmando as linhas de força da tradição, 
que se reinventa no diálogo secular entre oralidade e escrita. 

A releitura da tradição e a tradição da ruptura

Os concretistas, e Haroldo de Campos como um de seus principais repre-
sentantes, sustentam um ponto de vista polêmico sobre a tradição da lite-
ratura brasileira e sua formação, fazendo uma releitura do passado e bus-
cando precursores heterodoxos, para situar-se como vanguarda. Daí a sua 
preferência por Gregório de Matos, Sousândrade e Oswald de Andrade. É 
esse ponto de vista que, privilegiando a ruptura e o barroco e recusando 
a continuidade romântica, orienta a leitura que Haroldo de Campos faz 
do livro de Antonio Candido, Formação da literatura brasileira. Confron-
tam-se aí uma leitura da formação da na(rra)ção, que se apresenta como “a 
história de um desejo” (Chiappini 1990: 10-23) de construir a literatura 
brasileira, ajudando a construir o Brasil independente, e outra que inda-
ga sobre a origem da(s) literatura(s) brasileira(s), privilegiando a poesia, 
aquém e além da Nação. 

Nos anos 60, Oswald foi relido seletivamente pelos concretistas,8 que 
o transformaram num precursor, principalmente no projeto de fazer uma 
poesia de exportação ou pelo menos de enunciar esse outro desejo. Mas 
trata-se do Oswald da poesia-piada, dos romances Memórias Sentimentais 
de João Miramar e Serafim Ponte Grande 9 ou, ainda, do dramaturgo de 

8 A linguagem radical de Oswald de Andrade e a sua proposta antropofágica transfor-
maram-no facilmente no precursor preferido dos concretos, que foram considerados, 
antes mesmo disso ser explicitado por eles, como pós-modernistas por Sérgio Buarque 
de Holanda, que entende a poesia concreta não como anti-modernista, mas como ra-
dicalmente modernista, porque levaria bem mais longe a experimentação, proposta 
e praticada por este. A radicalização é responsável, entre outras coisas, pela defesa da 
imagem para além da palavra mas, no limite, acaba (como também o neoconcretismo 
de um Ferreira Gullar, por exemplo) rendendo-se a ela e à própria frase, antes recusada 
(como no caso de Haroldo de Campos) em muitos textos – mas, sobretudo, como já 
foi dito acima, no livro Galáxias.

9 Romances de Oswald de Andrade, publicados respectivamente em 1924 e 1933. 
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O rei da vela.10 O Oswald realista-naturalista, de Os Condenados e, mais 
tarde, do romance proletário, os concretistas se negaram a ver. A essa al-
tura, Antonio Candido já havia mostrado a qualidade dos dois romances 
experimentais de Oswald, embora reconhecendo neles certos problemas 
de fatura, que vinham junto com o dogmatismo de seus outros romances. 

Como afirma Anderson Pires da Silva, 

A historiografia literária, orientada pela tradição nacionalista, localiza em Má-
rio a síntese superior das propostas pós-22, relegando Oswald ao plano de 
terrorista cultural. O Concretismo, por sua vez, para viabilizar uma historio-
grafia sincrônica, regida pelo padrão internacional das vanguardas, elege a po-
esia pau-Brasil como uma revolução estética, antecipadora da poesia concreta, 
minimizando o papel de Mário como sendo o de um mero reformador, ou 
seja, modernista conservador. [...] Por um ou por outro viés, os modernistas 
são objetos construídos para legitimar o discurso nacionalista ou o discurso 
internacionalista.11

Segundo esse mesmo autor, entre as propostas de Oswald, a de uma litera-
tura de exportação era a que mais coincidia com a visão de uma “história 
da literatura regida pelo critério internacional” e isso explicaria a impor-
tância que Haroldo de Campos e seus companheiros atribuíam ao Bar-
roco, em oposição ao Romantismo, nacionalista. A retomada a sério da 
proposta irônica de Oswald de Andrade, na verdade, ajustava-se ao desejo 
de fazer uma literatura internacional.

Haroldo quer deslocar o problema da origem da literatura brasileira 
para muito antes, ou quer “corrigir” um suposto evolucionismo da visão 
de Candido pela afirmação de que essa literatura já nasceu adulta, pois, 
quando apareceu, já usava os códigos mais avançados da época. Portanto, 
não teria tido origem.

Ora, aí está o primeiro equívoco que me parece existir na crítica de 
Haroldo de Campos, pois Antonio Candido não fala em origem, ao con-
trário de Afrânio Coutinho, que o faz, justamente, para opor-se à ideia de 
formação. Parece que Coutinho e Campos, embora pelo avesso, acabam se 
encontrando, ao ignorar o conceito tal como Candido o define.

10 Peça de teatro publicada em 1937 e, só depois de 30 anos, encenada pelo grupo do Te-
atro Oficina (São Paulo) e dirigida por José Celso Martinez Corrêa. Essa encenação fez 
do texto oswaldiano uma espécie de manifesto do movimento tropicalista e do próprio 
concretismo.

11 Resumo da tese defendida na PUC do Rio de Janeiro, intitulada “Mário e Oswald: uma his-
tória privada do Modernismo”. <http://oatd.org/oatd/record?record=oai\:MAXWELL.
puc-rio.br\:9087> (28.01.2018).
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 Haroldo de Campos supõe também que o livro desse grande crítico 
repete Silvio Romero, pela defesa do nacionalismo, o que é mais um equí-
voco, já que mostrar o nacionalismo nos românticos, prefigurado no nati-
vismo dos árcades, não significa aderir a ele, mas procurar compreendê-lo 
e explicá-lo como motor da independência política e literária.

A crítica de Haroldo de Campos a essa obra de Candido se publica em 
um livro polêmico, cujo título, O sequestro do Barroco na Formação da Lite-
ratura Brasileira: O caso Gregório de Matos (1989), parece o de um romance 
policial do gênero noir. A capa, tão contrária ao bom gosto visual do poeta 
e crítico, está mais para as capas da chamada pulp fiction.

Também a composição da página é problemática, com as notas de 
rodapé mais longas do que o texto, traço formal que pode indicar uma 
redação, no mínimo, apressada. Trata-se de um livro pouco rigoroso não 
apenas formalmente, como também na concepção, cometendo falhas ele-
mentares, como as citações fora de contexto e a utilização inadequada de 
um esquema linguístico-semiótico, para comentar o conceito de sistema 
de Antonio Candido, de caráter histórico-sociológico. Assim, ao criticar o 
conceito de literatura como sistema, esquece o principal: a vida literária e 
seus mecanismos, entre os quais as instituições locais e nacionais que Can-
dido considera essenciais para a formação do sistema literário brasileiro.   

Haroldo de Campos propõe nesse e em outros textos posteriores a 
elaboração de uma história alternativa da literatura brasileira, mas esta, 
na verdade, ficou apenas como um projeto. Nem mesmo a antologia, que 
pensou organizar com critérios estritamente estéticos e alcance internacio-
nal (Antologia da Poesia Brasileira de Invenção, Campos 2010: 208), con-
cretizou-se. Pode-se dizer que O sequestro do Barroco é um livro-projeto ou 
um projeto de livro. Um projeto não realizado, que propõe uma história 
outra, não canônica, para se contrapor ao que Candido concebeu e concre-
tizou: perseguir a formação do cânone na literatura brasileira.12

Roberto Schwarz, em Os sete fôlegos de um livro (Schwarz 1999), iden-
tifica esse esforço no longo livro de Antonio Candido, sobretudo pela lei-
tura atenta das obras singulares. Mas, ao que parece, muitos dos críticos 
desse livro, entre eles Haroldo de Campos, não foram muito além da in-
trodução, na qual, aliás, Antonio Candido adverte para a importância dos 
capítulos monográficos e do seu encadeamento para entender melhor a sua 

12 Haroldo propõe a superação de um suposto dualismo entre tradição e invenção na obra 
de Candido, mas o que ele vê como dualismo pode ser visto como um pensamento 
dialético que, justamente, o supera.         
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proposta, chegando ao exagero de considerar supérflua a introdução. A fal-
ta de uma leitura mais atenta dos dois volumes de Formação da Literatura 
Brasileira talvez explique por que razão um crítico inteligente e sagaz como 
Haroldo de Campos não captou melhor os conceitos-chave que Antonio 
Candido utiliza e o modo como os relaciona entre si: literatura, formação, 
tradição e sistema.

Schwarz discute, nesse mesmo texto, a ideia de formação, identifican-
do-a, na trilha dos estudos de Paulo Arantes, como uma ideia central do 
ensaísmo da época, comparando livros clássicos, como Formação do Brasil 
contemporâneo, de Caio Prado Júnior, e Formação Econômica do Brasil, de 
Celso Furtado – publicados, respectivamente, em 1942 e 1959 – e conclui 
que, ao contrário deles, que tratam de uma formação econômica e social 
ainda incompleta, Antonio Candido trata da formação da literatura, que 
se completou (formou-se e se organizou de modo autônomo) já no século 
xix. Quanto à acusação de sequestro do Barroco, Schwarz estabelece uma 
distinção, que teria passado despercebida para Haroldo de Campos, entre 
a formação da literatura brasileira e a história do território, da língua ou 
mesmo da literatura escrita no território que, somente depois da Inde-
pendência, pode ser identificado com a nação brasileira. Apoiado na ideia 
do historiador Fernando Novaes de que, antes disso, é um anacronismo 
referir-se ao Brasil como País, desconsiderando a situação de colônia como 
tal, Schwarz sustenta que é também anacrônico buscar a origem da lite-
ratura brasileira nesse período. Já Antonio Candido evita o anacronismo 
ao pensar essa literatura como um sistema que se forma simultaneamente 
com a construção da nação e cuja formação se inicia com a configuração 
mínima de relações entre escritor, obra e público (para além do local e por 
meio de instituições e canais que teriam possibilitado o estabelecimento e 
incremento dessas relações) e para além das “manifestações literárias” iso-
ladas que apareceram antes no território da colônia. Manifestação isolada, 
embora esteticamente relevante, teria sido o caso de Gregório de Matos. 
No seu tempo o sistema não se formara e, por isso mesmo, sua obra teria 
tardado a ser editada e a circular no meio dos escritores cultos, que dese-
javam concorrer para a criação de uma nação independente por meio da 
criação de uma literatura também livre da dependência portuguesa.  

Por outro lado, a ideia de formação implica o conceito de tradição e, 
para Candido, a formação da literatura brasileira se completa quando uma 
tradição se estabelece, possibilitando que as obras de escritores mais novos 
tenham como referência a dos que os precederam, internamente no País, 
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sem que isso signifique renunciar às referências europeias que lhes são ine-
rentes enquanto parte da cultura ocidental.13

Da formação do sistema à sua consolidação:  
o lugar do concretismo

Quem adere à proposta de Haroldo cai frequentemente no reducionismo 
de classificar o método de Antonio Candido e de alguns de seus discípulos, 
entre eles, João Luiz Lafetá, como sociológico, ignorando o que Candido 
escreveu sobre os limites da sociologia na abordagem literária, justamente 
porque ela não se interessa pela configuração interna das obras. Para este, 
assim como para Lafetá, mas não para o sociólogo a ele comparado, Ser-
gio Miceli, o estudo das relações entre literatura e sociedade, literatura e 
história devem ultrapassar o mero paralelismo conteudístico para buscar as 
relações mais profundas e intrincadas entre forma e história.

No livrinho didático para leitores estrangeiros, Iniciação à Literatura 
Brasileira (Candido 1997), escrito em 1987 para uma obra italiana coletiva 
(que acabou não sendo publicada na Itália, mas sim no Brasil, quase dez 
anos depois), Antonio Candido explica claramente, já no prefácio, a ques-
tão do sistema literário. Como o caráter do livro é bem diferente da obra 
de 1959, não se trata mais de insistir apenas nos momentos decisivos da 
formação. Por isso ele inclui esses momentos num quadro temporal mais 
amplo, em que é possível distinguir três “eras”:

1. A era das manifestações literárias (do século xvi à metade do sé-
culo xviii); 

2. A era de configuração do sistema literário (da metade do século 
xviii à segunda metade do século xix);

3. A era do sistema literário consolidado da segunda metade do sécu-
lo xix aos nossos dias (Candido 1997: 14).

13 Na introdução de Iniciação à Literatura Brasileira (1997), Candido afirma algo que 
parece óbvio, mas não é: que a literatura brasileira faz parte das literaturas do ocidente. 
Menos evidente ainda é a constatação de que a ideia de início da literatura brasileira 
é muito relativa. Cabe aqui um parêntesis para testemunhar o que pude observar ao 
longo dos anos em que ensinei literatura brasileira na Alemanha, para estudantes inte-
ressados em conhecer a América Latina, sua(s) literatura(s) e cultura(s): a dificuldade 
que tinham em concebê-las como fazendo parte da cultura ocidental.
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Na primeira era destaca-se, justamente, o Barroco literário, identificado 
como sendo a linha de maior interesse no período; na segunda, entra em 
cena o Arcadismo, seguido do Romantismo, que representaria uma grande 
fratura no século xix e seria prolongado na terceira era, seguido de outra 
grande ruptura representada pelo Modernismo dos anos 20 do século pas-
sado, por sua vez ainda presente nas tendências posteriores, pós- ou neo-
mo dernistas, entre elas, o concretismo. 

Não por acaso, a descrição da segunda era se inicia em 1760, com a 
transferência da capital para o Rio de Janeiro, quando então o Governa-
dor Geral se torna Vice-Rei, a urbanização se acelera e o Rio de Janeiro 
floresce culturalmente, bem como a Capitania das Minas Gerais, onde 
surgem importantes obras de arquitetura, música, escultura e literatura. 
Insiste-se aí na densidade cultural desse momento, como transcendendo 
um determinado local, manifestando-se simultaneamente em vários espa-
ços do território e estabelecendo os primeiros vínculos mais evidentes entre 
intelectuais desses espaços diversificados. Além disso, o texto mostra como 
o surgimento das Academias foi importante para estabelecer esses vínculos 
mais gerais, “ajudando a formar o sentimento de uma atividade literária 
comum” (Candido 1997: 27).

A literatura brasileira comportaria um “duplo movimento de forma-
ção”: por um lado, a busca de novos temas para exprimir a nova realidade 
da colônia, diferente da metrópole; por outro lado, a necessidade de reto-
mar, embora adaptando, as formas e gêneros da matriz ocidental inspira-
dora, o que Candido resume na fórmula: “exprimir o novo sem abandonar 
o velho” (Candido 1997: 14). Insistindo que a matriz ocidental era básica 
para que os homens cultos se comunicassem e se entendessem, critica as 
restrições que são feitas ao uso dessas formas clássicas por uma visão nacio-
nalista que só vê aí subserviência, quando elas serviam à afirmação da rea-
lidade própria da colônia, como, em parte, sendo uma espécie de segunda 
Europa. Assim sendo, conclui:

É preciso por isso considerar como produções da literatura do Brasil tanto as 
obras feitas pela transposição pura e simples dos modelos ocidentais quanto 
as que diferiam deles no temário na tonalidade espiritual nas modificações do 
instrumento expressivo. Ambas as tendências exprimem o processo formativo 
de uma literatura derivada que acabou por criar o seu timbre próprio à medi-
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da que a colônia se transformava em nação e esta desenvolvia cada vez mais a 
sua personalidade (Candido 1997: 14).14

No período da configuração do sistema literário, apontam-se indícios da 
insatisfação dos intelectuais da colônia pela pouca repercussão de seu tra-
balho na metrópole, entre outros indícios do surgimento e crescimento, 
entre eles, do desejo de autonomia, permitindo pensar, já em meados do 
século xviii, numa primeira configuração da literatura como fato cultural, 
que supunha uma consciência de grupo, para além da manifestação indi-
vidual, bem como o reconhecimento de um passado literário comum e a 
aceitação da produção literária por um público mais orgânico. Isso tudo se 
relaciona com o nascimento do Arcadismo e suas relações com o Iluminis-
mo, o que, por sua vez, impregna o e se impregna do Nativismo:

Já então os intelectuais da Colônia estavam acertando o passo com a Filosofia 
das Luzes, a que se ligou de certo modo a transformação estética conhecida 
em Portugal e no Brasil sob o nome de Arcadismo. Ela começou em Lisboa 
na Arcádia Lusitana (1756) e teve como objetivo combater o artificialismo, a 
falsa argúcia e o palavreado oco a que haviam chegado as tendências barrocas 
na sua fase de decadência. A exemplo dos clássicos franceses e dos árcades 
italianos, os seus membros procuravam uma dicção mais natural e se interes-
savam pela modernização da sociedade, do ensino, do governo. Na prática, 
permaneceu muito do espírito barroco, misturado à naturalidade e ao realis-
mo (Candido 1997: 27).

Nesse processo, o literário e o político se relacionam intimamente, o que 
fica evidente na segunda era, com a implicação dos poetas árcades na In-
confidência Mineira e a punição que sofreram: “Alguns poetas arcádicos 
serão processados, presos, desterrados, devido à sua posição crítica em rela-
ção ao Governo Português e a projetos mais ou menos vagos de separação” 
(Candido 1997: 30).

Antonio Candido ainda insiste no caráter elitista desse movimento, 
reconhecendo o requinte dessas elites coloniais, que queriam afirmar-se 
contra a hegemonia dos grupos cultos da metrópole buscando expri mir-
se elegante e corretamente, inspirados nos clássicos e se distanciando da 
língua falada, o que se reverteria apenas com o Modernismo, nos anos 20 
do século xx:

14 Essa citação mostra o equívoco de considerar nacionalista o ponto de vista de Candido 
ao historiar a formação da literatura brasileira, de sua afirmação à sua consolidação, 
mesmo porque, para os nacionalistas, ele seria demasiado cosmopolita. 
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Esse momento é de amadurecimento para todo o Brasil, que finalmente ad-
quire um contorno geográfico bem próximo do que tem hoje e vê núcleos de 
povoamento se espalharem por todas as regiões, embora a população fosse 
rala e continuasse concentrada no litoral e adjacências. Esse amadurecimento 
se reflete na quantidade de homens cultos que atuaram aqui e na Metrópole, 
– sacerdotes, naturalistas, administradores, matemáticos, poetas, publicistas, 
– formando o primeiro grande conjunto de brasileiros capazes de ombrear 
com os naturais de Portugal. 
Na literatura sobressai um grupo de poetas que nasceram ou viveram em 
Minas Gerais e no Rio de Janeiro, quase todos marcados pelo espírito reno-
vador da Arcádia Lusitana, e alguns deles realmente modernos pela escrita e a 
atitude mental (Candido 1997: 30).

Tal observação, ao lado da que transcrevemos a seguir, deixa evidente qual 
a linha que o crítico persegue, tornando improcedente toda crítica que lhe 
é feita em nome da chamada literatura oral, como no caso dos que sus-
tentam haver, na corrente oral, uma continuidade com respeito aos textos 
de Gregório de Matos, bem como aos que confundem a perspectiva com-
preensiva e dialética do autor com a aceitação acrítica da cultura imposta. 
Isso se explicita uma vez mais neste pequeno livro, como o comprova o 
parágrafo abaixo:

A história da literatura brasileira é em grande parte a história de uma imposi-
ção cultural que foi aos poucos gerando expressão literária diferente, embora 
em correlação estreita com os centros civilizadores da Europa.
Esta imposição atuou também no sentido mais forte da palavra, isto é, como 
instrumento colonizador destinado a impor e manter a ordem política e social 
estabelecida pela metrópole através inclusive das classes dominantes locais. 
Com efeito, além da sua função própria de criar formas expressivas a literatura 
serviu para celebrar e inculcar os valores cristãos e a concepção metropolitana 
de vida social consolidando não apenas a presença de deus e do rei mas o mo-
nopólio da língua. Com isso desqualificou e proscreveu possíveis fermentos 
locais de divergência como os idiomas crenças e costumes dos povos indígenas 
e depois os dos escravos africanos. Em suma, desqualificou a possibilidade de 
expressão e visão de mundo dos povos subjugados.
Essa literatura culta de senhores foi a matriz da literatura brasileira erudita. A 
partir dela formaram-se aos poucos a divergência, o inconformismo, a contes-
tação, assim como as tentativas de modificar as formas expressivas. A própria 
literatura popular sofreu a influência absorvente das classes dominantes e sua 
ideologia (Candido 1997: 13). 
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Antonio Candido também sabe ser polêmico, embora com delicadeza... 
Quando trata da poesia concreta nesse livro, identificando nela apenas a 
rejeição ao subjetivismo, a proposta de pôr fim ao verso e a reivindicação 
de poder livremente “combinar e desarticular as palavras segundo afinida-
des sonoras, dispondo-as como realidade visual”. Para ele, ainda, o mais 
“importante” no concretismo foi a “parte doutrinária e crítica” (Candido 
1997: 96).

Essa opinião, aliás, não é só dele. Há um consenso tácito, entre os 
historiadores da literatura brasileira, de que o concretismo teria contribu-
ído mais no campo da teoria e da tradução do que no da criação poética. 
Luciana Stegagno-Picchio, por exemplo, considera mais importante a sua 
produção ensaística, embora reconheça o trabalho inventivo dos poetas 
concretos e a pesquisa formal que empreenderam, sempre agudos na crítica 
a soluções desgastadas pelo tempo e pelo uso. 

Diante das limitações da crítica haroldiana ao livro clássico de Candi-
do, porém, somos levados a reconsiderar essa agudeza, muitas vezes pre-
judicada pela retórica do polemista, e a valorizar mais a obra criativa do 
poeta, incluindo as suas traduções tão originais. Aliás, é a própria Luciana 
Stegagno-Picchio que reconhece, como que corrigindo o seu juízo ante-
rior, o valor dos concretistas pelo trabalho inventivo com a palavra:

A abertura para o diálogo com as outras artes é a característica, à primeira 
vista, mais saliente da poesia concreta (a sua apresentação gráfica: abolição 
do verso; não-linearidade; uso construtivo dos “brancos”; ausência de sinais 
de pontuação; “constelações” na acepção introduzida por Gomringer; sintaxe 
gráfica), [...]; ao passo que a contribuição mais substancial dos concretistas 
à cultura hodierna é o trabalho por eles realizado sobre a linguagem, sobre a 
substância da palavra abordada no nível da forma (Stegagno-Picchio 1997: 
616). 

4ª era ou era global? Concretismo e experimentalismo 

Fábio Lucas está entre os críticos que reconhecem que o concretismo, na 
trilha ainda do modernismo, acabou se revelando como uma força radi-
calmente transformadora da poesia nacional contra a poesia verbalista dos 
anos 1940, embora critique o seu caráter polêmico e um tanto narcisista 
(apud Menezes Neto 2001: 161). 
Hoje se pode perceber mais claramente a radicalidade do trabalho dos poe-
tas concretos, que se revela muito atual, sendo retomado, direta ou indire-
tamente, por vários grupos, colóquios e exposições no Brasil e no mundo, 
embora haja quem negue a presença deles na produção poética atual. É o 



53Poesia concreta, Haroldo de Campos e a formação da literatura brasileira

caso de Omar Khouri que, na sua tese de doutorado, defendida na PUC 
de São Paulo, afirma o caráter conservador e alheio à herança vanguardista 
da produção de poesia no final do século xx: 

Tendo os próprios criadores e tenazes defensores da poesia concreta a abando-
nado, tendo eles próprios resgatado o verso do túmulo onde jazia sob pétalas, 
passado meio século do evento, a influência da autodenominada vanguarda 
na poesia brasileira atual manifesta-se nas práticas experimentais aliadas à ele-
trônica e pela busca incessante pelo novo, com poucos resultados convincen-
tes, todavia (apud Lincoln de Assis 2010: s.p.).

Constatando uma influência tímida da vanguarda na poesia brasileira atu-
al, o autor inclui aí a escassa presença da poesia concreta. A nova poesia 
seria, ao contrário desta, muito verbalista e pouco rigorosa. Para ele, a 
experimentação própria das vanguardas teria se refugiado na chamada “po-
esia visual”, nas “instalações”, livros de arte e performances corporais, sendo 
veiculada principalmente pela internet e algumas revistas independentes. 
Khouri insere aí a poesia feita por computador, chamada de intersemi-
ótica, intersígnica, intermídia, polipoesia, vídeo poesia, infopoesia, entre 
outros tantos nomes que recebe e que aludem às múltiplas linguagens de 
que se serve e à era tecnológica em que se enquadra. Ora, cabe relativizar 
tal julgamento, lembrando que, embora com as limitações tecnológicas da 
época, muito disso já apontava o futuro numa poesia que se queria verbi-
vocovisual e que foi sendo desenvolvida como tal, a partir da incorporação 
contínua das novas tecnologias que permitem potencializar o seu projeto.

A esta altura, também, o que foi lido como certo provincianismo de 
intelectuais brasileiros, querendo a todo custo conquistar público e crítica 
no primeiro mundo, acaba evidenciando o sucesso de uma poesia não mais 
movida pelo desejo de fazer literatura nacional, mas sim pelo desejo de 
produzir uma poesia cosmopolita e divulgá-la mais amplamente no mun-
do. Hoje se reconhece cada vez mais esse trabalho e as obras paradigmáticas 
que dele resultaram, contribuindo para o patrimônio literário e artístico 
mundial. O concretismo é visto como o primeiro movimento na literatura 
brasileira que, invertendo a direção tradicional, sempre do exterior para o 
interior, expandiu-se de dentro do Brasil para o mundo. Os concretos não 
apenas queriam ser cosmopolitas, mas trabalharam para isso, construíram 
suas redes e conseguiram fazer poesia e arte de exportação.15 Seu cosmopo-

15 Sobre isso, leia-se Teresa Bueno Schulz Schoen, “O Projeto Construtivo Brasileiro e 
as exposições de arte concreta e neoconcreta na Alemanha: desejos da forma”. Tese de 
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litismo é, porém, contraditório e, em certa medida, compensatório, pelo 
cruzamento de dois processos: o primeiro, da formação nacional, ainda 
em andamento, no plano econômico e social, ou o da formação literária, 
que se completara já no século xix, como lembra Roberto Schwarz; o se-
gundo, de algo que esse mesmo crítico chamou “desmanche nacional” da 
pós-nação na sociedade global. Consequentemente, por um lado, segundo 
Motta, haveria um otimismo em face do ciclo desenvolvimentista no Bra-
sil, entre 1930 e 1964. Por outro, um pessimismo ligado à desindustriali-
zação (Motta 2010).

De todo modo, há aí toda uma produção que se desenvolveu até hoje 
e que é preciso estudar, separando o joio do trigo, considerando que, em 
muitas dessas obras, além da palavra, morre o autor, que vira programador, 
e o computador é o “poeta”, como na música eletrônica.16

É verdade que a autopromoção e o autorreconhecimento precoce por 
parte dos principais representantes do grupo concretista tinha algo de pro-
vinciano e irritou muita gente. Mesmo assim, para finalizar, e assumindo 
uma perspectiva atual, temos que concordar com esta avaliação feita por 
eles mesmos, que se revela até mesmo um pouco modesta: “O movimento 
da poesia concreta alterou profundamente o contexto da poesia brasileira. 
Pôs ideias e autores em circulação. Procedeu a revisões do nosso passado 
literário. Colocou problemas e propôs opções” (Campos, A. et al. 2006: 7). 

Doutorado, Freie Universität Berlin, junho de 2018. Orientadora: Ligia Chiappini; 
Co-Orientadora: Susanne Klengel.

16 É bom lembrar também que a discussão sobre se a poesia sem linguagem verbal ainda 
é literatura precisa ser aprofundada. Há os que sustentam que sim, outros que não. 
Haroldo foi um dos que defendeu a relação intrínseca entre poesia e palavra, embora 
tampouco tenha aprofundado a discussão. 
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Qual é o número, leitor-operador?  
A sobrecarga material na estética de  
Max Bense segundo Haroldo de Campos

Nathaniel Wolfson

1

Não é à toa que uma poesia reduzida ao seu substrato material – verbi-
vocovisual, assim como é – deve defender, como um refrão e até o ulti-
mo respiro, sua dimensão semântica. Por que essa defesa? O problema 
da semântica agrava-se quando o desenho gráfico, os espaços em branco, 
as margens e a tipografia se identificam como material linguístico. Parte 
do problema se relaciona com a dificuldade de classificar as propriedades 
semióticas dessa poesia: basta lembrar da rejeição de Augusto de Campos 
ao poema “il pleut”, de Apollinaire, por ser muito “icônico” e, portanto, 
literal e irreal (Campos, A. et al. 2006: 38). Ao mesmo tempo, os poetas 
concretos sempre foram céticos em relação ao valor poético dos signos con-
vencionais, destituídos pela erosão semântica e informalidade. A aderência 
declarada pelos poetas à dimensão semântica desde o início de sua pro-
dução tem sido interpretada por alguns críticos como uma topada,1 ou 
seja, um protótipo moderno de Ut pictura poesis, equilíbrio falso entre “a 
forma gráfica-tipográfica” e “função semântica” (Perloff 2010: 52).2 O que 
falta nesses comentários é uma explicação dessa posição semântica, tanto 
insistente quanto rara, para um grupo de poetas que parece pouco inte-

1 Marjorie Perloff, em seu Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New Century, 
cita, sobre este tema, Caroline Bayard. Perloff escreve: “Esta é, Bayard acredita, uma 
doutrina perigosa. ‘A estética tipográfica e caligráfica foi mais notável na década de 
1960, mas também é a menos durável. Correspondiam à fase cratiliana da experiência 
e, enquanto inseriam nos textos tipografias até então desconhecidas pela literatura, 
o experimento foi de curta duração’” (citado em Perloff 2010: 52). Perloff recorda a 
“doutrina de Platão [...] de que as propriedades sonoras e visuais de uma determinada 
palavra têm valor mimético” (51-52). 

2 Traduções do inglês, francês e alemão no que segue foram, exceto quando indicado, 
realizadas pelo autor.
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ressado em manter qualquer tradição hermenêutica. Ao mesmo tempo, 
os poetas concretos tornam imprevisível a própria estrutura da percepção, 
afinal, como ressalta Marjorie Waldrop, “a poesia concreta é sobre palavras” 
(Waldrop 1976: 41).

Este artigo aborda a questão da semântica na poesia concreta sob um 
ângulo particular: o diálogo entre o poeta Haroldo de Campos e o filósofo 
e teórico da vanguarda alemã Max Bense. Após resumir a história desta 
pouco conhecida relação, apresento a ideia de que a defesa da dimensão 
semântica pelos poetas do grupo Noigandres foi uma resposta crítica a 
algumas tendências filosóficas materialistas do pós-guerra defendidas por 
Bense. Este artigo propõe que, ao acompanhar uma trajetória de inter-
câmbio entre estes dois protagonistas da produção de arte de vanguarda 
brasileira e alemã no meio do século passado, inclusive em seus momentos 
de recepção e desvio, é possível chegar a caminhos inexplorados no de-
senvolvimento teórico da estética concreta brasileira e suas procissões em 
relação às correntes teóricas do período. 

Não obstante seu impacto na cultura brasileira nas décadas de 1950 e 
60, o intercâmbio entre Haroldo de Campos e Max Bense tem recebido, 
até hoje, pouca atenção crítica. A falta de reconhecimento, pelos críticos, 
da importância das relações entre Brasil e Alemanha neste período pode 
ser entendida, pelo menos em parte, como resultado dos próprios esforços 
de Haroldo para se distanciar (tanto ele próprio, como o movimento da 
poesia concreta em geral), de seus interlocutores alemães. Para o melhor e 
para o pior, os poetas concretos foram, desde o início, simultaneamente os 
protagonistas e historiadores do movimento que eles fundaram. No ensaio 
“Da razão antropofágica: a Europa sob o signo da devoração,” de 1981, 
Haroldo declarou que a poesia concreta não tinha nada da “neutralidade” 
e “assepsia” dos concretistas europeus (Campos 2006: 249).3 Essa decla-
ração de Haroldo talvez respondesse às acusações polêmicas feitas nesse 
período por críticos que alegaram que a poesia concreta, em sua recep-
ção “não filtrada” da estética alemã, tinha aderido a “um projeto até certo 
ponto messiânico, que envolvia uma sequência de esforços no sentido da 
superação do subdesenvolvimento” (Brito 1985: 47). Apesar de todos os 

3 Deve-se notar que o artigo de 1981 de Haroldo refere-se especificamente à arte concre-
ta suíça. No entanto, o movimento da estética concreta a que se refere nasceu na escola 
de desenho Hochschule für Gestaltung Ulm, localizada na Alemanha. A ligação suíça 
alude ao fundador suíço da escola, Max Bill, que foi treinado na Bauhaus e passou sua 
vida adulta principalmente na Alemanha. 
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esforços para subestimar o efeito duradouro dessas relações, é fato que, a 
partir de meados da década de 50, as escritas teóricas de Bense sobre a arte 
e poesia concreta foram amplamente divulgadas no Brasil, especificamente 
sua “nova estética”, que promoveu a aplicação de técnicas não-estéticas da 
matemática, a teoria da informação e a cibernética na crítica estética.4 

Haroldo de Campos conheceu Max Bense depois que Décio Pignatari, 
um dos fundadores do grupo Noigandres, viajou para Ulm, Alemanha, em 
1955, e visitou um grupo de artistas brasileiros que estudaram na recém-
-formada Hochschule für Gestaltung (Escola Superior de Design de Ulm), 
sob a direção do arquiteto e artista Max Bill. Como docentes, a escola 
contou, dentre outros, com Joseph Albers, Tomás Maldonado e Max Ben-
se – que foi responsável, entre 1953 e 1958, pelo ensino de cursos de 
“estética da informação”, que incluíam filosofia, semiótica e aplicação de 
técnicas matemáticas à crítica de arte. Posteriormente, Bense transferiu-se 
permanentemente para a Universidade Técnica de Stuttgart, onde se tor-
nou professor de filosofia. Naquela época, ele também promovia e guiava 
um grupo de artistas, poetas e programadores de computadores que seriam 
identificados como a “escola de Stuttgart”.

O contato de Pignatari com o poeta Eugen Gomringer, na época assis-
tente de Max Bill na Escola de Design, levou ao encontro mais significativo 
entre Haroldo de Campos e Max Bense, em 1959. A correspondência entre 
Haroldo de Campos, Max Bense e Elisabeth Walther,5 que se estendeu por 
quatro décadas, ajuda-nos a narrar a história de ricos diálogos intelectuais e 

4 Os quatro volumes da escrita estética de Bense foram publicados numa coleção inti-
tulada Aesthetica: Einführung in die neue Aesthetik (Baden-Baden: Agis 1965). Em sua 
correspondência com Bense, Haroldo se referiu às teorias gerais de Bense usando o 
termo “nova estética”. Para uma discussão da correspondência de Bense com Haroldo, 
veja meu artigo “A Correspondência entre Haroldo de Campos e Max Bense: uma 
primeira leitura”, em: Circuladô: Outros Códigos 3 (Aug 2015): 79-95. 

5 Walther foi principalmente conhecida no Brasil e no exterior pelos seus estudos sobre 
o autor francês Francis Ponge e estudos pioneiros sobre Charles S. Peirce. No ensaio de 
Haroldo intitulado “Francis Ponge: A Aranha e Sua Teia”, publicado no Estado de São 
Paulo em 1962 (o artigo foi seguido por uma tradução de L’Araignée em 1969), ele se 
refere ao estudo monográfico de Walther sobre Ponge (Francis Ponge. Analytische Mo-
nographie. Ein Beitrag zur Semantischen und Statischen Ästhetik. Stuttgart: Karl Mayer 
KG, 1961). Ademais, ela disseminou seus estudos peirceanos durante suas viagens ao 
Brasil, por exemplo em 1964, quando a Escola Superior de Desenho Industrial a con-
vidou para dar seis conferências sobre semiótica. Décadas depois, Haroldo envolveu-se 
no processo de publicar o livro de Walther sobre semiótica, Allgemeine Zeichenlehre 
(Baden-Baden: Agis Verlag, 1965) no Brasil, que foi publicado em 2000 pela editora 
Perspectiva (A Teoria dos signos: introdução aos fundamentos de semiótica).
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intercâmbios artísticos entre as vanguardas brasileira e alemã durante o fim 
da década de cinquenta e a primeira metade da década seguinte. Após sua 
primeira reunião, Haroldo compartilhou com Bense alguns dos primeiros 
trabalhos e manifestos, traduzidos para o francês, que logo foram exibidos 
numa exposição intitulada “Konkrete Texte”. Montada na galeria da uni-
versidade (Studiengalerie des Studium Generale), a exposição foi organizada 
por Bense e dedicada à poesia concreta brasileira.6 Além deste evento, a 
galeria abrigou, na década de sessenta, várias exibições de artistas brasilei-
ros organizadas por Bense, inclusive de Bruno Giorgi (1962 e 1966), Al-
fredo Volpi (1963), Lygia Clark (1964), Aloísio Magalhães (1965) e Mira 
Schendel (1967).7 Concomitante a estas exposições, Bense e Walther orga-
nizaram a publicação de várias traduções de textos literários brasileiros em 
sua revista rot, inclusive textos do grupo Noigandres (1962), João Cabral 
de Melo Neto (1964), Mira Schendel (1967) e Aloisio Magalhães (1969).

Em seus próprios escritos publicados, Haroldo traçou paralelos entre 
seus esforços para promover as ideias estéticas de Bense no Brasil e a aber-
tura que caracterizou as políticas econômicas e culturais no período do 
governo de Kubitschek. Em seu artigo “Contexto de uma vanguarda”, de 
1960, ele comparou a recepção da teoria estética estrangeira à importação 
de tecnologias estrangeiras na indústria automobilística nacional: 

Se Guerreiro Ramos pôde até mesmo dar um exemplo de “redução tecnoló-
gica” na indústria automobilística (caminhões) brasileira, “em que se registra 
a compreensão e o domínio do processo de elaboração de um objeto, que 

6 Numa carta de 28.10.59, Haroldo de Campos descreve a Bense e Walther uma grava-
ção que ele mandou para esta primeira exposição. Escreve: “este disco não é, absolu-
tamente, o produto final da experiência ou da organização com que nos comprome-
temos, mas apenas um teste, uma primeira aproximação a este objetivo; no entanto, 
esse resultado já é válido, em nossa opinião, pelo menos, como um documento de 
um trabalho em andamento na área da vocalização de poesia concreta. uma poesia 
que não é exclusivamente visual mas também requer novas modalidades de estruturas 
fono-sonoras. estamos no processo de melhorar e ampliar estes trabalhos vocais para os 
nossos planos futuros dum disco-livro. as partituras de leitura foram desenvolvidas por 
um jovem músico brasileiro, júlio medaglia, ex-aluno do prof. h.j. koellreuter, escola 
de música da universidade federal da bahia (nordeste do brasil)” (acervo do Max Bense, 
no Deutsches Literaturarchiv Marbach, Alemanha).

7 Os jornais brasileiros faziam reportagens sobre essas exibições, como o texto intitulado 
“Bruno Giorgi, Bense, Hegel e Brasil na Alemanha” (Correio da manha, 01.02.1963), 
que incluiu um trecho de um discurso que Bense leu na recepção da exposição em 
Stuttgart, traduzido por Haroldo, em que o filósofo usava a Estética de Hegel para falar 
da escultura de Giorgi e seu valor, no contexto de seu local em Brasília, como represen-
tação do futuro da nação brasileira.  
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permitem uma utilização ativa e criadora da experiência técnica estrangeira” 
[...] poderemos dizer [...] que a poesia concreta oferece um exemplo de uma 
“redução estética” [...] (apud Campos, A. et al. 2006: 212). 

Tendo introduzido ideias estrangeiras nos discursos artísticos locais, a poe-
sia concreta estava pronta para assumir a posição de líder nacional de um 
movimento literário global. Nesse mesmo artigo, citando o poeta moder-
nista Oswald de Andrade, Haroldo definiu a poesia concreta como “um 
produto brasileiro de exportação no campo das ideias” (Campos, A. et al. 
2006: 212). Ele continuou, 

as recentes exposições de poesia concreta brasileira em Stuttgart, Alemanha 
(Technische Hochschule, organização do Prof. Max Bense, Catedrático de Fi-
losofia e Teoria do Conhecimento) e Tóquio, Japão (Museu Nacional de Arte 
Moderna, organização de Luís Carlos Vinholes, João Rodulfe Stroetter e do 
poeta japonês de vanguarda Kitasono Katsue, diretores da revista vou) são 
provas dessa afirmativa (Campos, A. et al. 2006: 213).

Entre 1959 e 1964, Bense e Elisabeth Walther viajaram para o Brasil qua-
tro vezes, com assistência organizacional de Haroldo e financiamento do 
Itamaraty. Visitaram a recém-fundada Brasília acompanhados pelo poeta 
João Cabral de Melo Neto; foram convidados pelo crítico de arte Mário 
Pedrosa para assistir às bienais; deram palestras e se reuniram com artis-
tas locais. As viagens de Bense foram narradas no livro Brasilianische In-
telligenz: eine cartesianische Reflexion, publicado na Alemanha em 1965, 
onde aplicou aspectos centrais de sua estética à arquitetura modernista de 
Brasília, à poesia do grupo Noigandres, às pinturas de Alfredo Volpi e à 
escultura de Bruno Giorgi.8 Do outro lado do Atlântico, a partir de 1959, 
Haroldo começou a difundir os escritos filosóficos de Bense, traduzindo e 
publicando em revistas partes de sua Estética, incluindo seus estudos sobre 
a poesia concreta brasileira. O artigo “poesia concreta-linguagem-comuni-
cação”, de 1957, publicado em duas partes no Suplemento Dominical do 

8 Neste livro, que formou conclusões teóricas em parte a partir da observação da criação 
da cidade moderna de Brasília – onde, de acordo com Bense, o “design cartesiano” 
racional e a estética são indivisíveis – o autor argumenta principalmente que o his-
toricismo da Europa contrasta com o potencial pós-histórico e desinibido do futuro 
brasileiro, manifestado pela estética concreta em geral. Bense afirma, “Pode-se partici-
par de conversas no Rio, São Paulo ou Brasília nas quais a ideia do design surge como 
substituto dialético daquilo que na Europa denominamos consciência histórica” (Bense 
2009: 30). 
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Jornal do Brasil, defendeu o desejo dos jovens poetas em colocar “uma obra 
de arte – o poema (‘bric-a-brac’ nostálgico dos ‘bons velhos tempos’, papel 
de tornassol de sensibilismos irresolvidos) – em contato com uma série de 
especulações da ciência e da filosofia de nosso tempo” (apud Campos, A. 
et al. 2006: 122). Haroldo publicou, no Suplemento Literário O Estado 
de São Paulo, o artigo “A nova estética de Max Bense”, que introduziu, 
provavelmente pela primeira vez nas Américas, o pensamento bensiano.9 
Descrevendo os principais temas da estética de Bense, Haroldo destacou 
o valor na “atualização do arsenal terminológico, recorrendo a nomen-
claturas e processos de extração não artística, para identificação, análise e 
compreensão dos produtos artísticos” (Campos 2006: 24). A partir desta 
publicação, a imprensa brasileira começou a veicular artigos que reprodu-
ziram e traduziram escritos de Bense, como o texto de Jayme Maurício, de 
14.08.59, “Max Bense: Informação estética sobre a fotografia”, publicado 
no Correio da Manhã, na coluna “Itinerário das Artes Plásticas”.10 

2

Quando os poetas Noigandres lançaram seu movimento em 1956, entra-
ram simultaneamente naquilo que os críticos chamaram de seu “período 
matemático” ou o período do “concretismo ortodoxo” (Aguilar 2005: 91). 
Foi durante este período que os poetas se alinharam com o movimento na-
cional da pintura concreta. No artigo “Da fenomenologia da composição 
à matemática da composição”, publicado em 1957, Haroldo descreveu o 
ideal da poesia concreta de conseguir “a estrutura verbal planejada, com a 
‘nitidez da lógica simbólica’, ou com a precisão com que um pintor con-
creto exterioriza sua ‘idéia visível’” (apud Campos, A. et al. 2006: 134). 
No seu Poesia concreta brasileira: as vanguardas na encruzilhada modernista, 
o crítico Gonzalo Aguilar observou o uso de tramas como o elemento pa-
radigmático desta fase de produção, mais evidente no quarto número da 
revista Noigandres que, Aguilar escreveu, seguiu as diretrizes dos interes-

9 Haroldo declara que seu artigo é provavelmente “a primeira manifestação crítica em 
américa sobre a obra de bense”, em carta de 25.01.69 (Centro de Referência Haroldo 
de Campos, Casa das Rosas, São Paulo).

10 Na introdução desse artigo, o autor anuncia que Tomas Maldonado e Otl Aicher da-
riam uma palestra no “Curso de Comunicação Visual” no MAM-Rio e que o texto 
traduzido, originalmente publicado na revista suíça “Spiral,” serviria como texto intro-
dutório.
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ses da arte alemã concreta na teoria gestáltica e a “boa forma”, “as figuras 
regulares, estáveis, simples e simétricas como o círculo, o quadrado ou 
outras formas geométricas” (Aguilar 2005: 196). Aguilar registrou o poe-
ma “tensão” de Augusto de Campos, o “cristal” de Haroldo e o “terra” de 
Décio Pignatari como exemplos dessa tradição. Não foi por acaso que os 
poetas desta época se voltaram para Max Bense, já crítico estabelecido da 
vanguarda e profundamente enraizado no meio da pintura concreta. Bense 
proporcionou aos jovens poetas uma nova técnica para restringir, no senti-
do de Mallarmé, uma materialidade caótica própria da linguagem natural.

Na seção “Informação, Situação, Consciência”, do segundo volume de 
sua Estética, Bense elucidou uma definição de entropia que havia tirado do 
livro do teórico da cibernética Norbert Wiener, A cibernética ou o controle 
e a comunicação no animal e na máquina, de 1948. Bense argumentou 
que “os processos físicos são caracterizados pela sua entropia crescente, e a 
entropia se define pela medida da probabilidade termodinâmica que, por 
si só, mede o grau de desordem entendido como uma distribuição regu-
lar” (Bense 2007: 205).11 A partir da aplicação da cibernética de Wiener à 
estética, Max Bense definiu a “informação estética” como uma medida do 
efeito “contra-entrópico” na obra de arte. Em sentido análogo à função do 
concreto na estabilização da estrutura de um edifício, para a cibernética a 
“governança” programada de uma mensagem impede sua deterioração ao 
ruído. No artigo “A temperatura informacional do texto”, de 1960, Harol-
do declarou o interesse da poesia concreta em medir uma obra de arte de 
acordo com sua capacidade de combater as forças entrópicas:

Seu programa de ‘mínimo múltiplo comum’ da linguagem [...] coincide com 
o sentido da civilização progressivamente técnica em que se postula (sentido 
este já posto em relevo por Max Bense no ensaio de início citado e em várias 
outras passagens de seus escritos estéticos). Recorre, por sua vez, a fatores de 
proximidade e semelhança no plano gráfico-gestáltico, a elementos de recor-
rência e redundância no plano semântico e rítmico, a uma sintaxe visual-
-ideogramica, suando não meramente ‘combinatória’, para controlar o fluxo 
de signos, racionalizar os dados sensíveis de sensíveis de composição, e, assim, 
limitar a entropia (apud Campos, A. et al. 2006: 193).

11 No seu Einführung in die informationstheoretische Ästhetik (1969), que Haroldo de 
Campos traduziu como Pequena estética (1971), Bense desenvolveu uma aplicação dos 
conceitos da teoria da informação à análise literária. Bense escreveu que o estado caóge-
no, ou o estado de entropia, definido como “distribuição regular de signos” correspon-
de à seguinte regra matemática (Bense 2003: 127):    S1, S2, S3, ... Sn  

                                                1/n, 1/n, 1/n, ...1/n   
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Traduzindo a concepção estatística do Bense da entropia12 às teorias da 
linguagem poética do grupo Noigandres, a “distribuição regular” (o que 
produz a entropia, para a poesia concreta) significava a sintaxe convencio-
nal, a aderência às formas poéticas tradicionais, os registros altos da dicção, 
as metáforas consagradas da lírica. Em geral, Haroldo encontrou na teoria 
da entropia de Bense uma abordagem contemporânea da declaração de 
Ezra Pound: “Make it new!”

No entanto, de acordo com qual teoria a entropia pode ser ligada não 
somente às convenções da linguagem natural, mas também da tradição 
lírica? Em outras palavras, se entropia se refere a processos naturais de 
decaimento, em que sentido se pode dizer que a poesia lírica entra num 
processo semelhante? De fato, antes de suas interações com Bense, o poe-
ta nordestino João Cabral de Melo Neto já havia liberado o caminho do 
desenvolvimento da poesia concreta e, em particular, da capacidade dos 
poetas de interpretar de forma tão original as teorias de Bense sobre a 
materialidade da linguagem poética.13 Considere-se, por exemplo, o poe-
ma “A lição de poesia”, incluído no livro O engenheiro, de 1945, no qual 
Cabral retrata um escritor que confronta a materialidade das palavras, li-
teralmente a tinta de sua caneta na página branca: “A noite inteira o poeta 
/ em sua mesa, tentando / salvar da morte os monstros / germinados em 
seu tinteiro. // Monstros, bichos, fantasmas / de palavras, circulando, / 
urinando sobre o papel, / sujando-o com seu carvão” (Melo Neto 1945: 
37). Ao se referir aos monstros que germinam na tinta, Cabral alcança o 
efeito de fundamentar o poema na realidade, de desmistificar a poesia, 
cujas convenções e rotinas, ele argumenta, tornaram-se codificadas ao lon-
go do tempo em leis abstratas. As palavras são reduzidas às suas qualidades 
materiais na página; tornam-se tinta ou carvão ou são ligadas aos monstros 
e bestas que sujam a página. O poeta tenta controlar a vida dessas palavras 

12 Bense aplicou a análise matemática aos seus estudos de textos literários para avaliar as 
taxas de informação, determinadas de acordo com a regularidade de certos elementos 
textuais. Ele emprestou essas técnicas de William Fucks, autor de Mathematische Analy-
se des literarischen Stils, que determinou, por exemplo, que 0,430 era o valor médio da 
entropia da língua alemã, calculado de acordo com a mistura de palavras com números 
diferentes de sílabas. Em comparação, uma seção da Fenomenologia do Espírito de Hegel 
rendeu um valor de entropia 0,571, “superior ao valor normal” (Bense 1961: 145). 

13 No Plano piloto de poesia concreta, de 1956, Cabral é creditado, juntamente com o 
poeta Oswald de Andrade, como o precursor mais importante da poesia concreta. Me-
nos conhecido é o nível da participação de Cabral no movimento de arte concreta 
brasileira: pintores, designers, escultores concretos etc. Veja, por exemplo, os poemas 
“A escultura de Mary Vieira,” “Exposição Franz Weismann” e “A escola de Ulm”.
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na página; durante toda a noite tenta salvá-las de sua própria progressão 
para o destino final do material orgânico. Cabral desnaturaliza seus ver-
sos ao mesmo tempo em que assume o papel de poeta-engenheiro. Basta 
lembrar o famoso “Antiode” de seu livro Psicologia da composição (1947), 
quando o poeta renomeou “flor” como a flor no poema não metaforizada 
e assim, uma vez que traduziu a realidade do poema na realidade do texto, 
passou a comparar a flor com as fezes. Ao combater os registros de dicção, 
convenções de propriedade, sintaxe regular, Cabral enraíza a poesia no ter-
reno fértil de uma realidade concreta.

Mas voltemos para Haroldo e Bense. Seduzido pela estética bensiana, 
Haroldo começou a aplicar algumas das técnicas que vieram da cibernética 
e a mecânica estatística em suas análises estéticas. No seu estudo de Murilo 
Mendes, intitulado “Murilo e o mundo substantivo,” publicado em 1963 
no Suplemento literário de O Estado de S. Paulo, Haroldo se referiu aos 
temas cibernéticos quando descreveu o livro Tempo espanhol (1958):

Na imagem perturbadora do cientista e filósofo da ciência Norbert Wiener, 
o criador da Cibernética, a vida não é mais do que um breve enclave de or-
dem num universo caracterizado pela crescente entropia dos processos físicos. 
Será lícito, pois, admitir, reciprocamente, que, na estética de Murilo Mendes, 
poeta católico para quem poderia ser válido, pelo menos como pretexto artís-
tico, o axioma atribuído à patrística agostiniana – Credo quis absurdum est –, 
aquela acenada “arquitetura perfeita” [...] significaria [...] [a] total eliminação 
da universal e onívora entropia. Esta visão física da eternidade, o poeta Murilo 
Mendes vai pedi-la à Espanha (Campos 2006: 69).

Haroldo também sugeriu que um “estudo microestética” da poesia de Men-
des demonstraria, a partir de uma operação estatística que resultará na 
“identificação de seus mots-clés,” a qualidade concreta da sua poesia. Essa 
operação revelaria a alta frequência das palavras “concreta” e “rigor,” assim 
evidenciando que Mendes é, afinal de contas, um poeta concreto.14

Quando Haroldo sugeriu a Bense e Walther que publicassem uma tra-
dução do poema “O cão sem plumas” de Cabral na revista rot, ele descreveu 
a poesia do pernambucano em termos claramente bensianos. Caracterizan-
do-o como “un peu notre william carlos williams, un peu notre ponge”, 
em carta datada de 16.01.64, Haroldo descreveu o novo livro cabralino:

14 Haroldo declara que a alta taxa de substantivos lembra, nas palavras de Elisabeth Wal-
ther no seu estudo sobre o escritor francês Francis Ponge, “uma redução da metafísica 
a seus motivos concretos” (Campos 2006: 68). 
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acabei de receber sua carta de 9.1 e eu estou muito feliz com a sua ideia de 
publicar o cão sem plumas de joão cabral na série rot... em minha palestra 
sobre cabral eu falo muito sobre CÃO SEM PLUMAS: é um poema-pedra-
-de-toque na evolução criativa de cabral em que ele combinou de maneira no-
tável a informação estética e a informação semântica, a pesquisa formal com 
o engajamento. é o poema do capibaribe (rio do estado de pernambuco, nor-
deste do brasil, que travessa várias cidades, incluindo a capital, recife): o cão-
-sem-plumas, rio, rio-cão, pai de cães-homens, homens ribeirinhos, pobres e 
negligenciados, como bem observou o crítico (e diplomata) antonio houaiss, 
um dos maiores conhecedores da poesia cabralina. o poema é inteiramente 
feito, isomorficamente, de termos prosaicos, de paralelos semânticos, compa-
rações deliberadamente rudimentares (tendo por base “como” ou “quando”). 
é, de resto, um poema muito despojado. (Centro de Referência Haroldo de 
Campos, Casa das Rosas, São Paulo)

A conferência mencionada aqui por Haroldo foi uma palestra que ele deu 
em 1963 na Universidade do Rio Grande do Sul, no “Curso de Integra-
ção, Ciência e Arte,” e novamente em 1964, no Studium Generale, anexo 
à Escola Superior Técnica de Stuttgart, Alemanha, em que leu seu ensaio 
“O geômetra engajado.” Neste importante texto na fortuna crítica cabra-
lina, Haroldo sugeriu que o poema, que assume uma quebra radical da 
“poética do sublime,” é bem sucedido na medida em que desenvolve as 
ideias bensianas da informação estética e semântica (Campos 2006: 83). 
Haroldo desenvolveu melhor este argumento no posfácio da tradução ale-
mã do livro O cão sem plumas na revista rot, onde afirma: “na primeira 
linha, predomina o poema autocrítico, o poema-sobre-o-próprio-poema 
(o poema como metalinguagem voltado sobre a mecânica de sua própria 
linguagem-objeto); na segunda, o texto do poema é o suporte material 
para uma informação de tipo documentário ou semântico sobre determi-
nada realidade ou contexto social exterior ao poema” (apud Melo Neto 
1964: s.p.).15 O sucesso é medido, no poema, pelo “equilíbrio estável entre 
as duas vertentes características de sua obra” (apud Melo Neto 1964: s.p.). 

É sugestivo que este equilíbrio inquebrável que Haroldo encontrou na 
obra cabralina não refletiu a doutrina principal da “nova estética”. Bense 
declarou, no terceiro volume de sua Estética, intitulado Aesthetik und Zi-
vilisation, uma característica da literatura da vanguarda, a saber, a divisão 
radical entre as dimensões semântica e sintática da obra de arte. Segundo 

15 O posfácio foi originalmente escrito para Der Hund ohne Federn, tradução de Willy 
Keller, cadernos rot, número 14, Stuttgart. Foi republicado com o título de “El Geóme-
tra comprometido” na revista Cormoran y Delfin, número 7, nov. 1985, Buenos Aires.
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Bense, “a ênfase clássica na dimensão semântica corresponde hoje a uma 
ênfase moderna na sintática, que certamente não é universal, embora sig-
nificativa, e tem fundações visivelmente profundas num processo de civi-
lização caracterizado pela tecnologia e pela arte” (Bense 2007: 301). Foi 
precisamente esta ênfase programática da dimensão sintática ao custo da 
semântica na teoria estética bensiana que Haroldo eventualmente rejeitou.  
Por outro lado, foi a capacidade de Cabral em sua poesia de conceituar a 
separação entre a dimensão formal e semântica da poesia sem ceder na es-
crita à negação de um ou outro o que provocou o elogio do poeta concreto. 

A partir do começo da década de sessenta, em seus trabalhos críticos 
Bense literalizou o interesse dos poetas concretos em conceber seus poe-
mas como artefatos comunicativos da vida cotidiana moderna. Ao mesmo 
tempo em que enfatizou a materialidade física dos poemas, ele argumen-
tou que estes exigiam uma técnica analítica que reconhecia a sua distinção 
das obras clássicas. Assim, tomando literalmente a ideia da materialidade 
“inteiramente real” do poema, Bense propôs um modo interpretativo ra-
dical: ao invés de ler o poema de acordo com categorias estéticas estabe-
lecidas da tradição interpretativa, sugeriu tratá-lo como qualquer objeto 
físico descritível com analíticas quantitativas. Com operações estatísticas 
poder-se-ia avaliar o objeto poético como uma coisa física, cujas condições 
e contingências materiais seriam ditadas por processos termodinâmicos. 
Embora a qualidade estatisticamente mensurável tenha se tornado mais 
importante na escrita de Bense, em detrimento da semântica, foi preci-
samente nesse ponto que os poetas brasileiros concretos marcaram a sua 
distinção teórica.

3

Na introdução de sua tradução da Kleine Ästhetik: Einführung in Proble-
me und Resultate der Informationsästhetik (1968), Haroldo identificou 
uma mudança na escrita crítica de Bense, que começou a valorar mais as 
obras de arte que enfatizavam a sua materialidade, em vez de gerar uma 
mensagem. Haroldo observou incisivamente que Bense frequentemente 
caracterizou a arte concreta como “um processo de signos sem denotata: 
conteúdos exteriores, e cujos designata são os próprios meios, cor e forma; 
signos de signos, portanto, ou de si mesmos” (Campos 2006: 27). Tal en-
tendimento tautológico do signo acabou limitando as leituras semióticas 
de Bense da poesia concreta. Haroldo afirmou que 
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no primeiro volume de sua Aesthetik, Bense ainda analisa o processo sígnico 
da arte em termos tomados de Charles Morris. Mas o caráter icônico do signo 
estético é por ele confrontado com o problema da arte abstrata e sem-objeto, 
o que lhe permite chegar a conclusões que rebordam do marco imitativo-
-figurativo que limita a concepção estética morrisiana” (Campos 2003: 22). 

De fato, dado o compromisso de Bense com a arte não figurativa, que 
necessariamente desconsiderava o aspecto icônico do signo, a categoria de 
Charles Sanders Peirce do símbolo parecia mais apropriada a uma consi-
deração da qualidade visualmente abstrata e não mimética da poesia con-
creta. No entanto, a exclusão total da semântica em sua compreensão da 
arte concreta significava que o símbolo era demasiado motivado como um 
modo de significação para ser aceitável como classificação semiótica. De 
acordo com a classificação semiótica de Peirce, a opção que restava para 
descrever a condição semiótica das palavras no poema concreto era o índi-
ce, que Bense entendia como “sinal físico”.

De fato, foi nesse sentido limitado que ele caracterizou o processo de 
sinais da poesia concreta (Zeichenprozess).16 Com o artigo intitulado “Po-
esia Concreta: Grupo Noigandres”, publicado em 1963 na terceira edição 
da revista Invenção, Bense ofereceu seu texto mais significativo sobre o 
movimento poético brasileiro. Sobre as propriedades semióticas do poema 
concreto, conclui:

Já esta classificação dos signos em relação ao objeto da função sígnica deixa 
entender, com respeito às palavras no bojo de um texto de poesia concreta, que 
elas como tais, como acontecimentos materiais autônomos como seu mundo 
próprio, primariamente não referidos a objetos no sentido do mundo exterior, 
não podem ser compreendias como símbolos numa classificação que diz res-
peito ao objeto. Da mesma maneira, escapam também da relação de objeto 
icônico. Caracteriza, isto assim, os textos da poesia concreta o fato de que cada 
palavra, no conjunto, se refira às palavras circunvizinhas senão verbal, pelo 
menos visual ou vocalmente, ou indique, através da deformação gramatical 
(relativamente ao seu comportamento no dicionário), que exiba, seu possível 
valor posicional apofântico, sendo pois empregada de maneira pronunciada-
mente indicial. A informação estética de cunha material, autônomo, dos textos 
da poesia concreta é, primacialmente, de natura indicial. Correspondentemen-

16 A discussão de Bense sobre a poesia concreta implicou uma divisão tripartite do signo 
em categorias ideais. Entretanto, Haroldo reconheceu, em seu texto “Umbral para Max 
Bense”, que a seção de Bense “Gradação e degradação dos signos,” do livro Pequena esté-
tica, postulou a existência de vários graus de intersecção entre estas categorias, exceto o 
símbolo: “apenas o símbolo não tem qualquer relação com seu objeto (a não ser aquela 
arbitrariamente estabelecida pelo interpretante)” (Campos 2003: 25).
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te, a simultânea materialidade verbal, vocal e visual das palavras constitui a 
sua facticidade [Gegebenheit] de maneira plenamente real, não ideal, irreal ou 
possível, e a realidade, dotada dessa peculiar autonomia, só é acessível à com-
preensão de maneira primacialmente indicial (Bense 2003: 197).

Enquanto Bense descreveu aqui uma condição geral da poesia concreta, 
no contexto da passagem ele se referiu especificamente ao poema de José 
Lino Grünewald, “vai e vem” (1959), construído como um quadrado, 
cujos lados consistem nas palavras “vai e vem”. Em sua leitura do poema, 
o “e” que relaciona “vai” e “vem” funciona como um índice, ele argumen-
tou, “[permitindo] que o conjunto do índice seja lido da direita para a 
esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo e de baixo para 
cima e ainda circularmente” (Bense 2003: 198). Bense sugeriu que, como 
resultado de sua qualidade “indexical,” o poema possuía um “realismo se-
miótico” que o distinguia da “literatura tradicional.” Além disso, limitando 
sua compreensão do poema ao “signo físico” (physikalisches Realzeichen), 
ao “inteiramente real” ao invés de “ideal, irreal ou possível,” Bense reduziu 
assim o poema à sua superfície material. Desnudando o poema de todo 
conteúdo semântico, pois sugerindo que ele não significava nada além de 
sua autorreferência apofântica, Bense descartou qualquer possível preten-
são mimética. No entanto, não poderia o poema se referir, como tantos 
poemas do grupo Noigandres neste período, a uma condição urbana de 
movimento contínuo? O poema não evocou a imagem da vida frenética 
paulistana, como, por exemplo, o poema “cidade” de Augusto de Campos 
ou “velocidade” de Décio Pignatari?

Literalmente, a palavra “concreto” sugere as noções de resistência à 
cobrança entrópica do tempo sobre a matéria. Nesse sentido, o poema 
concreto, como os edifícios, deve resistir aos processos naturais de deca-
dência. Seguindo essa linha de argumentação e tomando o signo linguís-
tico para o sinal físico, Bense assim nominalizou a qualidade adjetival dos 
poemas concretos. Tudo isso implorava por uma analítica distintamente 
não-hermenêutica, tipicamente reservada aos fenômenos científicos, que 
mede valores estatísticos em vez de significações semânticas. Ele argumen-
tou que essa postura refletia uma posição pós-hegeliana em relação à arte, 
que reconhecia o eclipse de modos tradicionais de análise, incluindo a in-
terpretação nas tradições religiosas e hermenêuticas.17

17 Na seção “Atualidade da estética hegeliana”, no terceiro volume de sua Estética, Bense 
elogiou Hegel por sua relevância contínua para a estética moderna. Bense listou os filó-
sofos da arte para quem Hegel era uma figura central, agrupando-se, juntamente com 
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Não é por acaso que a expressão explícita de Haroldo de seu desvio 
de Bense, em relação ao tema da dimensão semântica na poesia, ocorreu 
simultaneamente aos esforços deste último para promover um movimento 
artístico que surgiu em Stuttgart e cujos objetivos foram quase opostos 
aos da poesia concreta. A partir de 1960, Bense começou a promover o 
trabalho de um grupo de poetas, designers e programadores de computa-
dores baseados em Stuttgart que produziram obras que propositadamente 
visualizavam a entropia. Em outras palavras, os trabalhos, gerados através 
de operações permutativas e algorítmicas, utilizando o “mainframe” Z22 
do centro de computação da universidade, foram concebidos para concre-
tizar a não-semanticidade da poesia. Vale lembrar que os poetas concretos, 
como João Cabral de Melo Neto, foram inimigos declarados daquilo que 
era propositadamente informal na arte e poesia (Surrealismo, Tachismo, 
Art informel etc.), o que em si teria justificado o desprezo de Haroldo pela 
validação crítica que Bense deu a estes projetos. Contudo, foi um erro 
lógico nas formulações deste último sobre a “informação estética” que pro-
vocou, em Haroldo, uma série de suspeitas.

Em seu artigo “A temperatura informacional do texto”, publicado em 
1960, Haroldo observou uma confusão na estética de Bense no respeito à 
questão do valor da informação estética. Enquanto Bense tinha, no segun-
do volume de sua Estética (1956), registrado uma diferença fundamental 
entre a ordem e a entropia no seu entendimento da informação estética, no 
terceiro volume (1958), incorporando ideias da teoria da informação tira-
das da Teoria Matemática da Comunicação de Claude Shannon (1949), o 
autor inverteu esta distinção fundamental anterior. Como se alegando que 
as obras de arte haviam sucumbido a um estado natural de entropia como 
resultado de terem sido reduzidas à sintaxe ou à “auto-representação dos 
meios”, Bense argumentou que a informação não era mais uma medida da 
capacidade da arte de confrontar uma condição material, através da ordem, 
mas exatamente o oposto: uma manifestação de entropia.

No ensaio intitulado “Über natürliche und künstliche Poesie”, de 
1962, Bense descreveu esses poemas permutatórios ou “artificiais” como 
opostos aos “poemas naturais.” Nesse artigo, Bense elucidou a posição ra-
dical onde havia chegado. O autor extraiu do livro Teoria Matemática da 
Comunicação, de Shannon, uma lógica que confundia a dimensão física 
da obra de arte com o aparelho tecnológico. Poemas artificiais – Harol-

Charles Morris e Abraham Moles, como teóricos da Teoria da Informação, para quem 
“a estética é apenas compreensível estatisticamente” (Bense 2007: 264).
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do traduziu “künstliche” para “artificial” em sua tradução deste ensaio de 
1964 – são estatística e mecanicamente produzidos e, na sua realização, são 
desnudados de todo o conteúdo semântico, argumentou Bense. De acordo 
com Shannon, para o canal, que é concebido como um meio tecnológico 
ou natural – um fio no caso da telefonia, o “espaço” no caso do rádio – a 
mensagem transmissora não tem existência significativa antes do ato de 
sua realização tecnológica e física. O poema “intraduzível” tornou-se assim 
indivisível, e até certo ponto indistinguível, do ato de sua realização. Sobre 
este ponto, o teórico da mídia Bernhard Siegert, escrevendo sobre peças 
teatrais escritas por Bense para o rádio neste período, argumentou que 
para Bense, 

o rádio se transforma em boca de uma musa tecnológica que dá à luz a lin-
guagem – seleções aleatórias de um repertório de eventos com frequências 
diferentes, de um ruído cuja definição estatística como uma distribuição equi-
provável de sinais independentes torna possível interpretar o canal em si como 
uma fonte de informação. It speaks (Siegert 2015: 31). 

A função da arte, ou mais especificamente do poema artificial, tornou-
-se aquela de demonstrar a sua existência algorítmica e sua deficiência de 
qualquer significado semântico anterior à sua realização. Sobre este ponto, 
Bense escreveu, na conclusão do segundo volume de sua estética, que “o 
poema aleatório constitui uma oportunidade para o futuro da arte” (Bense 
2007: 250), assim lembrando a sugestão de Manfredo Tafuri, teórico ita-
liano da arquitetura e indústria cultural, de que a vanguarda deste período, 
na incorporação das teorias da informação, foi dedicada a uma “ideologia 
de inovação permanente e programada” (Tafuri 1976: 156).18

18 Segundo Tafuri, a vanguarda europeia que se interessou pela teoria da informação ge-
ralmente aspirou “não só a um grau muito elevado de incerteza e improbabilidade – e, 
portanto, um elevado quantum de informação –, mas também uma constante alteração 
das relações internas”. Em seu The Sphere and the Labyrinth (1987), Tafuri criticou o 
que definiu como uma estética da “forma da falta de forma”, por assumir “um esfor-
ço para dar uma forma de expressão ao fenômeno do consumo em massa [...] sob a 
bandeira de uma utopia tecnológica.” Citando as “combinações de pinturas” de Raus-
chenberg, as “manipulações corrosivas do som” de John Cage e a “noção da arquitetura 
como uma explosão de fragmentos” de Frank Gehry, Tafuri ofereceu, avant la lettre, 
uma crítica do livro A User’s Guide to Entropy, de Alain Bois e Rosalind Krauss (1996), 
que acompanhou a exposição “L’informe: mode d’emploi”, realizada no Centre Georges 
Pompidou no mesmo ano, e que incluía sob o conceito de entropia obras de Robert 
Smithson, Robert Rauschenberg e Lygia Clark, entre outros.
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Haroldo tomou a ocasião de sua tradução do ensaio de Bense para 
marcar a distância entre a poesia concreta e esses “textos artificiais”, su-
blinhando a questão da semântica. Escreveu: “estas observações parecem 
válidas, sobretudo, para os poemas puramente gráficos (Diter Rot, p. ex) 
ou puramente fônicos (sonorismo, letrismos, poesia fonética). Na poesia 
concreta brasileira o parâmetro semântico sempre foi o dado decisivo de 
composição” (Bense 2003: 185). Naquele ano, Haroldo publicou na re-
vista Invenção um poema satírico que engajou as ideias de permutação de 
Bense. Foi um exemplo decisivo de crítica da recente escrita do filósofo 
alemão.

O poema “Alea I – variações semânticas” (uma epicomédia de bol-
so) é composto por três seções; a primeira acumula, em nenhuma ordem 
particular, uma série de epítetos – o admirável, o louvável, o notável, o 
adorável, etc. Na segunda seção, uma alteração mínima é imputada em 
cada palavra – de uma até algumas letras, o que altera o significado das 
palavras originais, transformando assim os adjetivos positivos em novas 
palavras-aproximações vulgares, obscenas e muitas vezes tolas: o admirável 
> o admerdável, o louvável > o loucrável, o notável > nojável, o adorável > 
o adourável. Enquanto para Bense a imputação de novos elementos através 
de procedimentos algorítmicos necessariamente deteriora o valor semân-
tico das obras, aqui o jogo de palavras de Haroldo aumenta a profundi-
dade do significado. Na terceira seção, intitulada “programa” e formada 
como uma coluna geométrica de texto com instruções ao lado (uma alusão 
aos dias mais ortodoxos e originais da poesia concreta), o poema convi-
da o “leitor-operador” a “extrair noutras variantes combinatórias dentro 
do parâmetro semântico.” O poema afirma que as permutações das dez 
letras aleatórias permitem até 3.628.800 possibilidades diferentes. Aqui, 
o “leitor-operador” de Haroldo é comparado a um computador, porque 
nenhum leitor jamais poderia produzir tais possibilidades, mas também, 
paradoxalmente, é comparado a um ser humano, porque os algoritmos 
não calculam de acordo com parâmetros semânticos. Ironicamente, de-
monstrando a impossibilidade dessa tarefa, Haroldo fornece uma lista de 
exemplos, todos indecifráveis, com a exceção das duas últimas linhas que 
engendram a combinação insolente: “mundo livre”.
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Plano-piloto para a tradição antropofágica: 
processos de devoração na poesia brasileira 
contemporânea

Joana Matos Frias

“agora estamos a ver as palavras como possibilidades 
de respiração digestão dilatação movimentação”

Herberto Helder, Antropofagias (1971)

“A juventude alimenta-se do que as garras apanham, e 
os antigos defendem-se das gerações insaciáveis atirando 
carne podre. Mas é carne onde se insinuam ainda o odor 
e o gosto do sangue, e um tigre juvenil não decorou tão 
bem a identidade que se não confunda desprevenidamen-
te com uma jovem hiena.”

Herberto Helder, Photomaton & Vox (1979)

“Que se coma o idioma bárbaro, palpitação da lêveda
substância dos vocábulos:
no prato. Eu devoro. […] 
Porque tudo é canto de louvor na vida 
inspirada, tudo porque acaba na mesa: garfo e faca às faíscas 
e a carne no prato. Devoro a minha língua: cintila ainda. 
Lirismo antropofágico, visão, oh sucessivo.”

Herberto Helder, Os Selos (1989)

Vamos comer Oswald? poderia ser a research question de base destas linhas, 
enquanto paráfrase assumida dos conhecidos versos da autora Adriana 
Calcanhotto dedicados a Caetano Veloso e incluídos no álbum Maritmo 
(1998), onde se pode ouvir:

Vamos comer Caetano
Vamos devorá-lo
Degluti-lo, mastigá-lo
Vamos lamber a língua
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Nós queremos bacalhau
A gente quer sardinha
O homem do pau-brasil
O homem da Paulinha
(Calcanhotto 1998)

Se o vínculo estabelecido entre “o homem da Paulinha” (Caetano) e “o 
homem do pau-brasil” (Oswald de Andrade mediado pelo título do filme 
de Joaquim Pedro de Andrade, de 1982) coloca em destaque, por um lado, 
a grande ligação dos artistas da Tropicália ao Modernismo iconoclasta do 
autor de Serafim Ponte Grande – uma ligação que poderia ser muito expres-
sivamente representada pelas palavras do próprio Caetano “O Tropicalis-
mo é um neo-antropofagismo” (apud Campos, A. 1974: 207), ou pela sua 
composição Escapulário, a partir de versos de Oswald, incluída no álbum 
Jóia, de 1975, de capa bem primitivista: “No pão-de-açúcar / De cada dia 
/ Dai-nos, Senhor / A poesia de cada dia” –, esta relação não deixa, no 
entanto, de evidenciar um aspecto mais amplo, que poderíamos tentar 
resumir afirmando que a teoria e a prática antropofágicas do modernista 
Oswald de Andrade deram origem a um fenômeno poético de filiação com 
proporções invulgares e de consequências surpreendentes na história da 
arte brasileira moderna e contemporânea.1

Em primeiro lugar e como ponto de partida, é talvez crucial não perder 
de vista dois fatores decisivos que devem entrar na problematização daqui-
lo que foi a antropofagia oswaldiana no contexto modernista dos anos 20: 

i) Como ressaltou Jorge de Sena com a sua habitual agudeza, “[e]m 
poucas épocas da história literária […] foi tão evidente o carác-
ter necessariamente internacional dos movimentos estéticos, ain-
da quando estes assumem (como sucedeu no Brasil) a ‘máscara’ 
de uma nova descoberta da cultura nacional” (Sena 1994: 76). 
No entender do escritor português, por conseguinte, a “peculiar 
diferença” do Modernismo teria residido no fato de ele ser “a de-
monstração da falácia das literaturas ‘nacionais’ como continui-
dade, que viera criando-se desde o Renascimento e terminara por 
ser um dogma no Romantismo” (Sena 1994: 76), princípio que 

1 Veja-se, a este propósito, o ensaio de João Cezar de Castro Rocha justamente intitulado 
“Vamos comer Oswald: uma releitura do ‘Manifesto Antropófago’” (2002: 388-398).
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se aplicaria também ao caso particular do Modernismo brasileiro, 
iluminando a sua essencial ambivalência de raízes marcadamente 
futuristas – o que, de resto, iria ao encontro do entendimento do 
próprio Oswald de que a Antropofagia seria, nas palavras de Ha-
roldo de Campos, a expressão do “nacional em relacionamento 
dialógico e dialético com o universal” (Campos, H. 1992: 234), 
conforme de resto assinalou demoradamente à entrada da obra do 
modernista:

É preciso assinalar a esta altura que, nos seus contatos com a 
vanguarda européia, Oswald portou-se sempre com atitude de 
devoração crítica – a atitude antropofágica proclamada no “Mani-
festo” de 1928 e que já está presente, embrionariamente, no “Ma-
nifesto da Poesia Pau-Brasil” (“Apenas brasileiros de nossa época. 
O necessário de química, de mecânica, de economia e de balística. 
Tudo digerido. Sem meeting cultural. Práticos. Experimentais. Po-
etas”). Esta postura – que comparamos uma vez à “atitude reduto-
ra” do sociólogo Guerreiro Ramos antecipada em modo estético, 
permitiu-lhe assimilar sob espécie brasileira a experiência estrangei-
ra e reinventá-la em termos nossos, com qualidades locais ineludí-
veis que davam ao produto resultante um caráter autônomo e lhe 
conferiam, em princípio, a possibilidade de passar a funcionar por 
sua vez, num confronto internacional, como produto de exporta-
ção (“A nunca exportação de poesia [...] Uma única luta – a luta 
pelo caminho. Dividamos: poesia de importação. E a poesia Pau-
-Brasil, de exportação”) (Campos, H. 1971: 31-32).

ii) No discurso oswaldiano, mais do que na pintura de Tarsila do 
Amaral, o conceito de “antropofagia” escapou claramente a um 
circunscrito significado no campo da etnologia ou da antropologia 
cultural de raízes históricas, tendo sido igualmente importante o 
seu significado especificamente verbal ou textual – como bem viria 
a notar Leyla Perrone-Moisés no ensaio “Literatura comparada, 
intertexto e antropofagia” –, por meio do qual o gesto antropofá-
gico remete para a incitação a diversas estratégias interdiscursivas 
e transtextuais que convertem a angústia da influência em alegria 
da influência, o “conceito de vida como devoração” de que falava 
Oswald em 1954 (Andrade 1990: 232) em “conceito de literatura 
como devoração”, conferindo assim um sentido acrescido à passa-
gem do “tabu” ao “totem”.

A argumentação de Jorge de Sena permite-nos integrar com alguma tran-
quilidade o movimento antropofágico de Oswald de Andrade na tendência 
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mais alargada que vários modernismos europeus e americanos manifesta-
ram para um certo primitivismo dos motivos e da expressão, fundado na 
ótica não-civilizada: lembremos, muito rapidamente, a revista Cannibale 
de Francis Picabia, lançada em 1920 com manifesto próprio, onde se podia 
ler “le plus pur moyen de témoigner de l’amour à son prochain est bien 
de le manger” (Picabia 1920: s.p.), ou considerações como as do argentino 
Oliverio Girondo, que no ano de 1922 propunha que o estômago eclético 
latino-americano era “capaz de digerir e de digerir bien, tanto unos aren-
ques septentrionales o un kouskous oriental, como una becasina cocinada 
en la llama o uno de esos chorizos épicos de Castilla” (Girondo 1922: 
s.p.). Por outro lado, quando Oswald afirma programaticamente “Só me 
interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago” (Andrade 
1928: 3), torna-se legítimo equacionarmos a sua antropofagia num senti-
do especificamente literário, lei do escritor de natureza intertextual, o que 
permitiria ampliar a esfera da “metáfora orgânica” a que se referiu Benedi-
to Nunes a propósito da “antropofagia” (Nunes 1990: 15),2 e viria ainda 
confirmar a total pertinência do juízo recente do crítico Raul Antelo, de 

2 Cf. Benedito Nunes: “Como símbolo da devoração, a Antropofagia é, a um tempo, 
metáfora, diagnóstico e terapêutica: metáfora orgânica, inspirada na cerimônia guerreira 
da imolação pelos tupis do inimigo valente apressado em combate, englobando tudo 
quanto devemos repudiar, assimilar e superar para a conquista da nossa autonomia in-
telectual; diagnóstico da sociedade brasileira como sociedade traumatizada pela repres-
são colonizadora que lhe condicionou o crescimento, e cujo modelo terá sido a repres-
são da própria antropofagia ritual pelos Jesuítas, e terapêutica, por meio dessa reação 
violenta e sistemática, contra os mecanismos sociais e políticos, os hábitos intelectuais, 
as manifestações literárias e artísticas, que, até à primeira década do século xx, fizeram 
do trauma repressivo, de que a Catequese constituiria a causa exemplar, uma instância 
censora, um Superego coletivo. Nesse combate sob forma de ataque verbal, pela sátira 
e pela crítica, a terapêutica empregaria o mesmo instinto antropofágico outrora recalca-
do, então liberado numa catarse imaginária do espírito nacional. E esse mesmo remé-
dio drástico, salvador, serviria de tônico reconstituinte para a convalescença intelectual 
do país e de vitamina ativadora de seu desenvolvimento futuro. A jocosa alternativa do 
dilema hamletiano parodiado – Tupy or not tupy, that is the question – que parece ter 
sido a célula verbal originária do Manifesto, resolve-se pois numa rebelião completa e 
permanente. Como dada, ‘Antropofagia’ nasceu de ‘uma necessidade de independência, 
de desconfiança para com a comunidade’; como dada, é uma palavra-guia que conduz 
o pensamento à caça das ideias. Precisamos então considerar, na leitura do Manifesto 
Antropófago, a ocorrência simultânea de múltiplos significados, e ter em mente que o 
uso da palavra ‘antropófago’, ora emocional, era exortativo, ora referencial, faz-se nesses 
três modos de linguagem e em duas pautas semânticas uma etnográfica, que nos remete 
às sociedades primitivas, particularmente aos tupis de antes da descoberta do Brasil; 
outra histórica, da sociedade brasileira, a qual se extrapola, como prática de rebeldia 
individual, dirigida contra os seus interditos e tabus, o rito antropofágico da primeira” 
(Nunes 1990: 15-16).
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acordo com o qual “A antropofagia não devora corpos; ela produz corpos. 
Quem devora carne é o canibalismo”: um texto, defende Antelo no seu 
ensaio sobre “políticas canibais”, oferece-se à leitura 

em sua fissura peculiar, em outras palavras, não só desde que se abra à devora-
ção mas também desde que se abandone ao acaso, além de toda possibilidade, 
o que faz com que sua signatura (a marca de propriedade do autor) encontre 
o antídoto de uma contra-signatura (o confisco de uma fidelidade traiçoeira) 
que se coloca justamente contra a memória como fonte do sentido (Antelo 
2001: 263-276).

Ora, não é certamente por acaso que a explanação de Antelo e o confronto 
entre a signatura enquanto registro de propriedade e a contra-signatura 
enquanto fidelidade traiçoeira vão ao encontro daquilo que foram as relei-
turas concretistas do valor das propostas oswaldianas, muito em particular 
as de Décio Pignatari. Para o autor de Poesia Pois É Poesia, com efeito, a 
poesia de Oswald seria justamente “a poesia da posse contra a propriedade. 
Poesia por contato direto. Sem explicações, sem andaimes, sem preâmbu-
los ou prenúncios, sem poetizações. Com versos que não eram versos”, isto 
é: “uma poesia ready-made” (Pignatari apud Campos, H. 1971: 30). 

A analogia estabelecida por Pignatari com o método criativo de Marcel 
Duchamp e de Man Ray é particularmente feliz ao inscrever no campo 
mais alargado dos dispositivos artísticos da Modernidade e de certo van-
guardismo os processos intertextuais de Oswald de Andrade, especialmen-
te evidenciados no volume Pau-Brasil, de 1925, o que talvez explique a sua 
revisita posterior por Haroldo de Campos, que virá a sublinhar, citando 
Roger Caillois: 

A audácia de Marcel Duchamp significa que o essencial reside na responsa-
bilidade assumida pelo artista ao pôr sua assinatura sobre não importa que 
objeto, executado ou não por ele, mas de que ele soberanamente se apropria, 
fazendo-o ser visto como obra capaz de provocar, ao mesmo título que o qua-
dro de um mestre, a emoção artística (Campos, H. 1971: 30). 

No livro de 1925, como se sabe, Oswald reuniu um conjunto de poemas 
compostos com base em três princípios elementares, responsáveis pelos 
três tipos textuais que atravessam a coletânea, a saber: a colagem, o poe-
ma-piada e a paródia. Dos três, apenas o poema-piada escapa à condição 
apriorística de composição intertextual, ao passo que a paródia conjuga o 
efeito humorístico do poema-piada com o processo intertextual, sendo a 
colagem claramente o método que de forma mais declarada se adequa à 
qualificação de “poesia ready-made”, uma vez que a interferência do autor 
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Oswald de Andrade na criação textual se circunscreve aos gestos de cortar 
e colar fragmentos de textos produzidos anteriormente por outros autores, 
o que nos levaria a considerar outra espécie de primitivismo, aquela que 
levou Antoine Compagnon, no seu célebre ensaio sobre o trabalho da cita-
ção, a comparar o trabalho do escritor ao entretenimento da criança que, 
de tesoura na mão, recorta papéis e tecidos a fim de os reagrupar numa 
nova ordem que reproduza o mundo (Compagnon 1996). 

Ora, o que se torna espantoso na forma como se foi delineando uma 
certa linhagem oswaldiana ao longo das décadas pós-modernistas, muito 
em particular já em tempos neo-vanguardistas dos anos 50-60 do século 
xx, é que os três procedimentos nucleares que compõem a textualidade 
singular de Pau-Brasil parecem ter-se distribuído pelas várias tendências 
em cena, de acordo com as especificidades poetológicas imanentes de 
cada uma. É por demais (re)conhecido o valor que os poetas concretistas 
atribuíram à obra de Oswald na sua formação e no seu projeto literário, 
tendo-o incluído no inventário mundial dos seus precursores apresentado 
no Plano-Piloto para a Poesia Concreta, em 1958 (Campos, A. et al. 1975: 
156), onde só figurava mais um brasileiro, João Cabral de Melo Neto. No 
Manifesto, os irmãos Campos e Pignatari não deixaram no entanto de 
identificar com toda a clareza e precisão cirúrgica aquilo que em Oswald 
de Andrade teria adquirido estatuto antecipatório da sua própria poética 
– “em comprimidos, minutos de poesia” –, situando assim a origem da in-
fluência nos traços epigramáticos e incisivos do poeta modernista, patentes 
sobretudo nas suas composições mais breves e de registo anti-discursivo, e 
distanciando-se assumidamente da obra e da poética de Mário de Andrade, 
a quem nunca perdoaram a instigação em maiúsculas, no magnífico A Es-
crava que não é Isaura, “É PRECISO EVITAR MALLARMÉ!” (Andrade, 
M. 2010: 55; cf. Campos, A. et al. 1991: passim), e cujo valor literário para 
os “irmãos concretos” (expressão de Cacaso) parecia reduzir-se aos textos 
incluídos no volume Losango Cáqui, que Haroldo considerava “sua coletâ-
nea mais experimental e enxuta”, na qual “ensaiaria uma concisão paralela 
àquela praticada exemplar e sistematicamente por Oswald em Pau-Brasil” 
(Campos, H. 1971: 15). 

Não por acaso, seria justamente sob o signo do repúdio de Mallarmé 
que, num estudo expressivamente intitulado “O assassinato de Mallarmé”, 
de 1978, Silviano Santiago procuraria refletir sobre uma tendência aparen-
temente antipodal da poesia brasileira daqueles decênios, a da geração mi-
meógrafo, também conhecida como marginal e no âmbito da qual Paulo 
Leminski registaria ironicamente “Mallarmé era tão pálido, / mais parecia 
uma página” (Leminski 2013: 226), o que por certo pode ainda explicar 
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que um dos poemas mais célebres da escritora contemporânea Angélica 
Freitas se intitule “estatuto do desmallarmento”, e nele se apregoe: 

minha senhora, tem um mallarmé em casa?
você sabe quantas pessoas morrem por ano
em acidentes com o mallarmé?

estamos organizando uma consulta popular
para banir de vez o mallarmé dos nossos lares
as seleções do reader’s digest fornecerão

contêineres onde embarcaremos os exemplares,
no porto de santos, de volta pra frança.
seja patriota. entregue seu mallarmé. olê.
(Freitas 2011: 18)

O livro é Rilke Shake, a lógica a da misturadora aplicada à literatura e lem-
brando também que o remix contemporâneo se faz através de uma “mesa 
de mistura” (Klang 2011: 19-29), o que ainda reforça mais o vínculo da 
sua autora à geração de Leminski e Chacal, de Cacaso e Ana Cristina Ce-
sar. Neste texto, como em muitos daqueles autores, o poema-piada faz-se 
com base numa essencial estratégia paródica, que de certa forma esclarece a 
reformulação da antropofagia oswaldiana a que os marginais procederam e 
que as palavras de Paulo Leminski, “ver a fímbria de algo / q já não é mais 
concretismo / embora o pressuponha e o tenha deglutido” (Leminski/Bon-
vicino 1999: 85), exemplarmente resumem,3 confirmando uma evidência 
crítica:

O lugar do concretismo no plano poético dos anos 70 é um terreno move-
diço. Por um lado, representa em poesia o que os poetas repeliam na vida: a 
imagem de autoridade. “Planos-pilotos” e “paideumas” tinham uma conota-
ção militar. Por outro, os concretistas são os primeiros a promover os referen-
ciais imediatos da poesia marginal, isto é, o modernismo, o tropicalismo e a 
antropofagia (Silva 2008: 42).

3 Sem esquecermos que, apesar de tudo, a relação de Paulo Leminski com o concretismo 
é bastante mais estreita e complexa do que a dos seus companheiros (cf. Nascimento/
Yokosawa 2011: passim).
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O que parece talvez ser digno de nota, neste contexto, é que a “antropofa-
gia” que foi referencial imediato de muitos poetas da geração mimeógrafo 
é justamente aquela que Angélica Freitas revitaliza, ao parodiar autores 
tão queridos do concretismo como Mallarmé ou Ezra Pound (veja-se, a 
título de exemplo, o poema da mesma autora “não consigo ler os cantos”: 
“vamos nos livrar de ezra pound? / vamos imaginar ezra pound / insano 
numa jaula em pisa enquanto / les américains comiam salsichas / e peanut 
butter nas barracas / dear ezra, who knows what cadence is? / vamos nos 
livrar de marianne moore?”; Freitas 2011: 16). Ou seja, à poesia marginal 
interessou muito menos o pendor anti-discursivista de certas composições 
oswaldianas, cuja brevidade concisa tanto agradou à expressão concretista, 
do que a transformação paródica patente em tantas outras composições do 
poeta modernista, que não por acaso estaria na base de alguns dos títulos 
mais criativos dos volumes desses poetas de 70, com especial destaque para 
os de Nicolas Behr, Brasiléia Desvairada ou Poesia Pau-Brasília, autor cuja 
metalinguagem não deixa margem para dúvidas, em passagens como esta: 

Poesia é pra ler com os dentes e mastigar bem. Com os dentes de Dante, aqui-
lo que era poeta. Nós somos apenas bardos. Ai é só engolir, ou deglutir. Ou 
ruminar. E transitar sossegado entre o gado manso, evitando prêmios e famas. 
E administrar esse latifúndio literário onde os críticos berram e os leitores 
pastam (Behr 2009: s.p.).

Torna-se naturalmente impossível, neste contexto, inventariar e problema-
tizar de uma forma sistemática todas as estratégias paródicas detectáveis 
numa grande parte dos poetas da geração mimeógrafo, que em grande 
medida contribuem para a configuração da paisagem discursiva e intertex-
tual da chamada poesia marginal (Silva 2008: 42); mas nunca será demais 
ressaltar que, exercendo-se essas paródias sobre textos-origem tão distintos 
e diversos como os de Oswald e Drummond, de Mário e dos concretos, de 
autores nacionais e internacionais, elas implicaram sempre dois gestos cor-
relatos bastante inovadores: um, de intervenção ideológica marcadamente 
política, outro, de invasão da privacidade em forma de intimidade. 

Terá sido certamente o próprio Oswald a imprimir ao processo paró-
dico uma potencialidade ideologicamente empenhada, se considerarmos 
textos como o conhecido “Canto de regresso à pátria”, em que o poeta 
parodia a romântica “Canção do exílio” de Gonçalves Dias substituindo 
o elemento brasílico “palmeiras” do texto original pela notação histórica 
“Palmares” na composição de chegada. Neste sentido, em nada surpreende 
que o marginal Cacaso tenha levado a cabo um ato equivalente nos seus 
“Jogos florais”, que parodiam a “Canção do exílio” mediada pela paródia 
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da paródia de Oswald, ou que Armando Freitas Filho possa ser conside-
rado um “poeta pop” no sentido da pop art de Andy Warhol, por executar 
uma “bricolagem da fala social e dos produtos e signos da cultura de mas-
sa” com vista à desestabilização de uns e de outros (Sant’Anna 1998: 45), 
como na realidade virá a fazer Angélica Freitas à entrada do século xxi, em 
poemas como este, “Ítaca”: 

se quiser empreender viagem a ítaca
ligue antes
porque parece que tudo em ítaca
está lotado
os bares os restaurantes
os hotéis baratos
os hotéis caros
ja não se pode viajar sem reservas
ao mar jônico
e mesmo a viagem
de dez horas parece dez anos
stop-overs no egito?
nem pensar
e os free-shops estão cheios
de cheiros que se podem comprar
com cartão de crédito.
toda a vida você quis
visitar a grécia
era um sonho de infância
concebido na adultez
itália, frança: adultério
(coisa de adultos?
não escuto resposta).
bem, se quiser vá a ítaca
peça que um primo
lhe empreste euros e vá a ítaca
é mais barato ir à ilha de comandatuba
mas dizem que o azul do mar
não é igual.
aproveite para mandar e-mails
dos cybercafés locais
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quem manda postais?
mande fotos digitais.
torre no sol
leve hipoglós
em ítaca comprenderá
para que serve
a hipoglós.
(Freitas 2012: 50-51)

Por outro lado, contudo, há em certas paródias marginais um progressivo 
gesto de intimidade que foi alheio à prática poética de Oswald, que está na 
base de certo tutear poético que caracteriza a muito particular coloquiali-
dade “sem-cerimônia” desses autores e estrutura uma forma inovadora de 
dessacralização da arte e da literatura graças à qual, à semelhança do que 
acontece em certos cartoons jornalísticos, “o efeito parodístico é consegui-
do não pela deformação do texto citado mas pelo cómico de situação” (em 
vez do cômico de citação), isto é, por uma manifestação especial daquilo 
que Michel Butor qualificou como “transcontextualização” (Ceia 2010: 
71; Butor 1968), um efeito que nem sempre confirma o gesto de descon-
tinuidade que seria próprio da paródia e que, pelo contrário, evidencia 
a inclinação da paródia para o gesto duplo de subversão e homenagem 
que Linda Hutcheon não deixou de assinalar no seu estudo já clássico 
(Hutcheon 1989: 47). Ou seja, tratar-se-ia na verdade de uma estratégia 
pseudo contra-autoral, sempre que, por exemplo, Ana Cristina Cesar se 
dirige a Gertrude Stein e a Elizabeth Bishop chamando-as apenas Gertrude 
e Elizabeth (“Do alto da serra de Petrópolis, / com um chapéu de ponta e 
um regador, / Elizabeth reconfirmava, ‘Perder / é mais fácil que se pensa’”; 
Cesar 1988: 73), lá onde Bishop em Angélica Freitas já só sobreviverá no 
diminutivo para os mais íntimos, como no poema “liz & lota”, do mesmo 
Rilke Shake (2011: 20), e Gertrude Stein surgirá nos versos do primeiro 
livro de Angélica Freitas com a privacidade invadida na mais íntima das 
cenas, “na banheira”:

na banheira com gertrude stein

gertrude stein tem um bundão chega pra lá gertude
stein e quando ela chega pra lá faz um barulhão como
se alguém passasse um pano molhado na vidraça
enorme de um edifício público
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gertrude stein daqui pra cá é você o paninho de lavar
atrás da orelha é todo seu daqui pra cá sou eu o patinho
de borracha é meu e assim ficamos satisfeitas

mas gertrude stein é cabotina acha graça em soltar pum
debaixo d’água eu hein gertrude stein? não é possível
que alguém goste tanto de fazer bolha

e aí como a banheira é dela ela puxa a rolha e me rouba
a toalha

e sai correndo pelada a bunda enorme descendo a
escada e ganhando as ruas de st.-germain-des-prés
(Freitas 2011: 32).

Poderíamos portanto, a este propósito, ponderar a possibilidade de uma 
releitura/reescrita do conhecido princípio de Julia Kristeva, segundo o qual 
“[e]m lugar da noção de intersubjetividade, instala-se a de intertextuali-
dade” (Kristeva 1974: 64) e afirmar que, na paródia contemporânea, “em 
lugar da noção de intertextualidade, instala-se a de intersubjectividade”, 
pensando muito particularmente no gosto devorador de Angélica Freitas, 
que raramente cita ou transforma textos, mas opta quase sempre por no-
mear os autores que deseja solicitar, por meio da alusão.

O mesmo acontece com uma outra autora contemporânea, a poeta 
Marília Garcia, cuja obra, no entanto, nos coloca problemas ligeiramen-
te diferentes dos de Angélica Freitas, mesmo que não percamos de vista 
a filiação modernista fundada em Oswald de Andrade. Ao contrário de 
Angélica, as estratégias interdiscursivas e intersubjectivas de Marília têm 
assentado sobretudo na produção daquilo que poderíamos designar por 
poemas-ensaio, mediante um conjunto de processos que acionam relações 
de natureza especificamente intertextual, mas sobretudo e muito particu-
larmente de natureza metatextual e arquitextual, dado que na sua obra se 
cruzam o discurso criativo e o discurso crítico, a prática poética e a teoria 
literatura e/ou da arte, o que tem conduzido a uma séria indistinção dos 
gêneros textuais, como se pode verificar no seguinte exemplo: 

giorgio agamben diz que
no cinema
a montagem é feita de dois processos corte
e repetição
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parece que o giorgio agamben
está falando de poesia
posso deslocar a leitura do giorgio agamben
(ou cortar)
e repetir para pensar na poesia   
corte e repetição
(Garcia 2014: 16)

Este fragmento de um poema do último livro publicado pela autora, Um 
Teste de Resistores, de 2014, interessa-nos muito particularmente, não ape-
nas por ser um exemplo totalmente representativo desse hibridismo geno-
lógico que tem progressivamente caracterizado a obra poética de Marília 
Garcia, mas sobretudo por nele se problematizar a questão de que nos 
temos ocupado desde o início destas considerações: o entendimento da 
criação poética como corte e repetição, isto é, como montagem ou cola-
gem. Se Marília Garcia convoca um ensaio do campo cinematográfico, 
mais especificamente um conhecido estudo de Agamben dedicado à obra 
do realizador Guy Debord, o certo é que o faz dentro de uma lógica muito 
própria de estabelecimento de laços entre a tradição e o talento individual, 
promovendo assim uma meditação de alcance interartístico que lhe per-
mite revisitar toda a história das relações de corte e colagem e, por esta via, 
(re)criar um cânone muito específico que legitima a sua própria produção, 
conforme se pode ler em outros poemas do mesmo livro: 

em 1965 o escritor americano charles reznikoff
escreveu um livro chamado testemunho
ele usou tesoura e cola
charles reznikoff recortou e colou
depoimentos de testemunhas de crimes ocorridos
no final do século xix           nos estados unidos
charles reznikoff versificou e reordenou os textos
de acordo com alguns critérios         como
região onde o crime ocorrera            ou tipo de crime praticado

em 1925 oswald de andrade recortou
cartas e anotações de cronistas e viajantes portugueses
para escrever sua poesia pau-brasil
[…] 
(Garcia 2014: 21)
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(Re)Constituída esta genealogia – que justifica, entre outras coisas, que a 
própria Marília Garcia tenha ordenado alfabeticamente o poema “A teus 
pés” de Ana Cristina Cesar –, em nada surpreende que o Marchel Du-
champ dos ready-made acabe também por ser convocado como exemplo 
matricial dos processos de deslocamento artístico, num anúncio historica-
mente fundado daquilo que, em pleno século xxi, poderá estar na base dos 
diversos atos de corte e colagem que fundam a poesia: 

para pensar o processo de escrita em termos práticos 
enumero as ferramentas que tenho
à minha frente
enunciados filmes narrativas google
poemas recortados copiados à mão
traduções jornais um romance lembranças diversas
alguma chateação frases
que serão transportadas
[...]
o processo tem algo de permeável
que torna a escrita imprevisível
depois de pronto                  o texto estabeleceu suas conexões    
tornou-se um forma de leitura das coisas
(Garcia 2014: 31).

Muito significativamente, entre outras coisas a poeta retoma, no título do 
seu livro Um Teste de Resistores e em várias passagens, o título e versos de um 
conhecido poema do norte-americano Charles Bernstein, “A test of poetry”, 
ele próprio objeto de “transfiguração” por Haroldo de Campos em 1998.

Ou seja, como na leitura de Oswald por Pignatari, graças aos sucessivos 
deslocamentos e recontextualizações, “os lugares-comuns se transformam 
em lugares incomuns” (Pignatari 2004: 163). No caso de Marília Garcia, 
como no de Angélica Freitas, tais “ferramentas” parecem ter como última 
consequência literária a conversão do jogo intencional da colagem num 
jogo poético aparentemente aleatório de googlagem, espécie de expressão 
contemporânea do pendor potencial da poesia em que se alicerçaram algu-
mas neovanguardas muito decisivas a partir de meados do século passado: 
isto é, usando os termos propostos por Helena Klang, que a googlagem 
instauraria a prática de um tipo muito particular de “antropofagia digital”, 
nova bricolagem só aparentemente acrítica, como confirmam os poemas 
de Angélica Freitas compostos a partir de entradas no Google que auto-
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-completam a expressão “uma mulher boa”, onde podemos assistir literal-
mente à desautomatização da “busca automática”: 

porque uma mulher boa
é uma mulher limpa
e se ela é uma mulher limpa
ela é uma mulher boa

há milhões, milhões de anos
pôs-se sobre duas patas
a mulher era braba e suja
braba e suja e ladrava

porque uma mulher braba
não é uma mulher boa
e uma mulher boa
é uma mulher limpa

há milhões, milhões de anos
pôs-se sobre duas patas
não ladra mais, é mansa
é mansa e boa e limpa 
(Freitas 2012: 19)

Parece ser evidente que, mesmo perante esta nova modalidade electronico-
lírica, não se trata nunca de proceder a uma “canibalização aleatória”. 
Trata-se sim, em rigor, de criar anti-corpos poéticos que permitam matar 
aquele “vírus de irrelevância” que, no juízo muito recente de Alcir Pécora, 
parece ter contaminado alguma da literatura brasileira contemporânea, já 
que obras como estas acabam por confirmar justamente aquilo que Péco-
ra propõe como essencial para a constituição de uma contemporaneidade 
sustentada, isto é, a consciência de que 

a condição da crítica e da criação é justamente a referência a um tempo que 
não é exclusivamente o do presente, mas o tempo de longa duração da obra 
da arte. Literatura pode ser descrita como o que resiste às disputas exclusivas 
do presente para existir como problema por muito tempo. Ela não tem como 
se fingir de recém-nascida, livre para não ter memória e amar integralmente a 
si própria como invenção de grau zero. Perdida a noção de herança cultural, 
perde-se a de crítica, de autocrítica e naturalmente a de criação (Pécora 2011). 
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Em suma e para concluir, parece ser claro que Oswald de Andrade não é o 
tabu de muita da poesia que o sucedeu; e que poderia até ser o seu totem, 
não se desse o caso de o estatuto do totem impedir que ele seja deglutido 
pela comunidade que tutela. Eis a “razão antropofágica” e o papel fulcral 
que a mediação concretista desempenhou na sua preservação, em termos 
de prática artística e de reflexão crítica, conforme evidenciam plenamente 
as certeiras palavras de Haroldo de Campos:  

A ‘Antropofagia’ oswaldiana é o pensamento da devoração crítica do legado 
cultural universal, elaborado não a partir da perspectiva submissa e reconci-
liada do “bom selvagem”, mas segundo o ponto de vista desabusado do “mau 
selvagem”, devorador de brancos, antropófago. Ela não envolve uma submis-
são (uma catequese), mas uma transculturação; melhor ainda, uma “transva-
loração”: uma visão crítica da história como função negativa (no sentido de 
Nietzsche), capaz tanto de apropriação como de expropriação, desierarquiza-
ção, desconstrução. Todo passado que nos é “outro” merece ser negado. Vale 
dizer: merece ser comido, devorado. Com esta especificação elucidativa: o 
canibal era um “polemista” (do grego pólemos = luta, combate), mas também 
um “antologista”: só devorava os inimigos que considerava bravos, para deles 
tirar proteína e tutano para o robustecimento e a renovação de suas próprias 
forças naturais (Campos, H. 1992: 235).
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Poema pós-histórico: poesia como exercício 
de tradução e encontro entre línguas e  
linguagens. O caso das Galáxias de Haroldo 
de Campos

Márcio Seligmann-Silva 

Galáxias, obra máxima de Haroldo de Campos (1929-2003), foi composta 
entre 1963 e 1976. Ela consiste em 50 poemas, ou cantos, como ele os 
denominava, que se alternam com páginas em branco, conformando 100 
páginas. Cada página contém cerca de 40 versos, totalizando aproxima-
damente 2.000. Para Campos, essa era uma obra permutável, “jogo de 
páginas móveis, intercambiáveis” (Campos 2004: 119) – algo que não se 
realiza nas publicações feitas, mas que se torna plenamente factível em uma 
publicação digital, que está como que prevista e virtualizada nesse impres-
sionante livro visionário de um poeta profeta. 

O fim do livro – e da história

Na verdade, esse livro aponta para o fim do livro – e da história. Essa per-
mutabilidade é índice das fronteiras que esse livro profana: antes de mais 
nada a do livro que, com seu fim, leva consigo toda uma época histórica. 
Essa última explode em fragmentos galácticos. Se, em Mallarmé, os versos 
estavam “em crise” e as palavras se expandiam em uma força centrífuga que 
levou a uma redescoberta do espaço da inscrição (“Os ‘brancos’, com efei-
to, assumem importância, chocam de início”; Mallarmé 2013: 81), aqui é 
o livro e um determinado tipo de escrita que estão no limbo. Campos abre 
suas Galáxias citando as palavras de Mallarmé, extraídas do prefácio ao Um 
lance de dados: “La fiction affleurera et se dissipera, vite, d’après la mobilité 
de l’écrit”.1 Essa escritura móvel abala a narrativa: a epopeia haroldiana, 

1 O texto na tradução continua: “A ficção aflorará e se dissipará, rápido, conforme a mo-
bilidade do escrito, em torno de interrupções fragmentárias de uma frase capital desde 
o título introduzida e continuada” (Mallarmé 2013: 81).
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forma de oximoro que é, une em Galáxias a poesia mínima e fragmenta-
dora de Mallarmé com o rio caudaloso da epopeia, ela é o cantar do fim 
do narrar. Essa releitura crítica da história da escrita remonta não só a 
Mallarmé e a Apollinaire, mas marcou as vanguardas e pode ser encontrada 
em autores e artistas como: Kurt Schwitters, Christian Morgenstern, Hugo 
Ball, Hans Arp, Max Bense, Gomringer, Hans Helms, Helmut Heisenbüt-
tel, Georges Braque, Picasso, Marcel Duchamp, René Magritte, Jacques 
Derrida, todos admirados por Haroldo. Podemos também pensar, dentro 
dessa tendência moderna e contemporânea a redimensionar a escritura, 
em um pintor como Cy Twombly e sua poética de reduzir a escritura ao 
gestual – expandindo-a para a pintura. Com o fim da linearidade da es-
crita, supera-se também um modelo de visão da história e do desenrolar 
do tempo. Este deixa de ser linear, homogêneo e ascendente e torna-se 
uma nebulosa em constante diástole e síntese. Assistimos a um universo ao 
mesmo tempo em expansão e fluindo para um aleph, “umbigodomundoli-
vro” (canto 1). Do big-bang fundacional à explosão apocalíptica, poética, e 
vice-versa. Daí lermos nas Galáxias: “a fábula neste livro é um mero regime 
de palavras e o que / conta não é o conto mas os desvios e desacordes” 
(canto 40). Como em Walter Benjamin, o método é urdido pelos desvios: 
“A arte da interrupção [Die Kunst des Absetzens] em oposição à cadeia das 
deduções” (Benjamin 1974: 212). Haroldo de Campos era descendente 
poético de Mallarmé, cujo gesto ele radicalizou, assim como concordava 
em muitos pontos com Vilém Flusser, irmãos gêmeos que eram, membros 
da neovanguarda e pensadores críticos da história da escrita. Flusser tinha 
na história da escrita uma espécie de coluna vertebral de seu modelo da 
história da humanidade. Para ele, o fim da escrita alfabética equivaleria à 
conquista de um novo tipo de liberdade e ao abandono do modelo linear, 
histórico, causal e conservador, por exemplo, que domina ainda nos jornais 
impressos. “As long as you think historically, as long as you think in terms 
of cause and effect, there can be no freedom” (Flusser 2010: 30). Toda a 
política tradicional deve ser superada, já que ela culminou em Auschwitz 
e só gera a consciência triste, de que Flusser tão insistentemente falava, 
citando Hegel. Um dos antídotos contra a consciência triste, para Flusser, 
era a entrega à viagem e aos seus perigos. O “nomadismo” deveria vir su-
perar o sedentarismo, marca da cultura da agricultura, da escrita linear e 
de um tipo de pensamento centrado na escrita alfabética e não na imagem. 
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O livro como viagemviragem

Também as Galáxias de Campos estão sob o signo da viagem: trata-se da 
via do nomadismo como explosão, quebra da tradição, dos conceitos e de 
uma geografia do poder podre, que gerou tantas mortes. Temos aqui um 
conjunto de fragmentos de viagens que se localiza para além da antiga 
tradição do relato de viagem (de Ulisses/Homero, Dante e Marco Polo 
a Goethe), assim como é distinto também, apesar de mais aparentado, 
do moderno gênero das “imagens de cidade”, praticado por Baudelaire, 
Siegfried Kracauer, por Benjamin e pelos surrealistas franceses. Trata-se de 
uma viagem abortada já na sua concepção:

quando se vive sob a espécie da viagem o que importa / não é a viagem mas o 
começo da […] (canto 1)

o livro é diásporo [...] o livro me salva me / alegra me alaga pois o livro é via-
gem [...] é viagemviragem o livro é visagem (canto 4)

isto não é um livro de viagem pois a viagem não é um livro de viagem / pois 
um livro é viagem quando muito advirto é um baedecker de epifanias (canto 8)

a viagem faz-se / nesse nó do livro onde a viagem falha e falindo se fala onde 
a viagem / [...] é poeira levantada (canto 31)

Ao invés de narrar viagens, assistimos a uma sucessão de paisagens urbanas 
submetidas ao caleidoscópio da visada poética. Ao invés da narrativa, um 
“baedecker de epifanias”: momentos de epifania, ou seja, de iluminação 
profana em meio à escritura da cidade. A cidade, peça fundamental na 
história da poesia e da escrita, como veremos melhor mais adiante, não 
é tanto narrada, mas performatizada pela escrita poética. Esta fagocita a 
tessitura da cidade para si, transformando-a em livro.

[…] não esteja seja um umbigodomundolivro / um umbigodolivromundo um 
livro de viagem onde a viagem seja o livro (canto 1)

o livro é o que está fora do livro / um livro é o vazio do livro a viagem é o vazio 
da viagem mandíbulas (canto 21)

Performance é a palavra chave aqui: temos um livro como performance de 
viagens – deslocamentos: “esta é uma álealenda ler e reler retroler como 
girar regirar retrogirar” (canto 13). A viagem tem como fim o livro. O 
mundo, como em Mallarmé, tem como télos virar um livro. Lembro o que 
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Valéry escreveu sobre Mallarmé, palavras que também valem para as Galá-
xias: “Cada bela obra já acabada representava para ele [Mallarmé] alguma 
página de um Livro supremo ao qual deveria conduzir uma consciência 
sempre mais lúcida e um exercício sempre mais puro das funções da pala-
vra.” (Valéry 1957: 685) Mas que livro seria este a que Haroldo também 
almejava? Um livro entrecruzamento de paisagens, momentos, agoras, lín-
guas e linguagens, de escritas e escritores. Toda a história converge para o 
livro, para nele ser superada, em uma Aufhebung pós-histórica e literária do 
mundo. A viagem é o livro. O livro é Aleph borgeano, estado concentrado 
do mundo: tudo – o poema é destruição do livro, epifania final: nada. 
Galáxias vive nessa e dessa ambiguidade aporética. É tudo e nada, origem 
e fim. Destruição e criação. Assim como o sujeito que foi inaugurado pelo 
romantismo tentou sempre novamente (re)construir-se via a narrativa ro-
mântica do romance e de suas viagens formadoras, esse sujeito, em seu fim, 
na sociedade pós-capitalista e pós homo laborans, não é mais capaz de se 
realimentar e desenhar-se refletindo na fonte do rio caudaloso da epopeia. 
Esta se tornou uma rede de pequenos canais. Sobrevivem apenas fragmen-
tos da epopeia, que Haroldo recoleciona nessa viagem que desconstrói as 
viagens e suas epopeias. Após o tempo da história e das histórias, restam 
os fantasmas e as ruínas. A viagem pós Bildungsroman é apenas gesto: per-
formance.

Para além de toda narração, o livro é processo de autorreflexão, obra 
autoconsciente de ser Reflexionsmedium, medium-de-reflexão da história 
(Benjamin 1993: 11), do mundo, da cidade e da literatura. O livro per-
-forma o mundo em cada uma de suas linhas e páginas, que se tornam 
pontos de constelação. Elas espelham o todo-fragmentado, como em uma 
visão mística do universo como livro de Deus. O universo é recriado em 
seu fim-recomeço como livro poético. Se o livro é Aleph, cada uma de suas 
páginas também o é:

há milumaestórias na mínima unha de estória por / isso não conto por isso não 
canto por isso a nãoestória me desconta / ou me descanta o avesso da estória (canto 
1)

A história é penteada a contrapelo. Trata-se de revelar tanto o outro lado 
do poema, “cantomenos” (canto 44), “a flor é fezes” (canto 43), seu fundo 
abjeto, como também de romper com as falsas narrativas e falsas totalida-
des.
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Memória e traumas em performance

Os poemas de Galáxias são estruturados – ou desestruturados – a partir 
de fragmentos de “memórias” que quase sempre remetem a paisagens ur-
banas. Mas essas memórias se transformam em puro presente: “não me 
peça / memento mas more no meu momento” (canto 15). Trata-se de um 
exercício de desconstrução da narrativa tradicional, épica, rememorativa, 
que lança o leitor em uma pós-memória que se manifesta tanto em sua face 
de superação nietzschiana feliz do histórico e da memória (“onde a viagem 
é maravilha […] é cintila de centelha […] e descanto a fábula e desconto 
as fadas e conto as favas pois começo a fala” [canto 1]) – como também é 
mise en scène de uma “sociedade pós-trauma”, na linha da visão da cidade 
como choque (Baudelaire/Benjamin) ou do real como traumático (Freud/
Lacan). O poeta se transforma, nesse último sentido, em catador de ruínas 
da história e da memória, em ator em um mundo sem tempo, pós-épico: 
“descanta o avesso da estória” (canto 1). Haroldo como cronista. Mas se a 
crônica tradicional era a narrativa dos grandes fatos em ordem cronológica, 
agora essa arte se transformou. Nas palavras de Benjamin:

O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e 
os pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu 
pode ser considerado perdido para a história. Sem dúvida, somente a huma-
nidade redimida obterá o seu passado completo. Isso quer dizer: somente 
para a humanidade redimida o seu passado tornou-se citável, em cada um dos 
seus momentos. Cada um dos seus momentos vividos transforma-se numa 
citation à l’ordre du jour – e esse dia é justamente o do juízo final (Benjamin 
2012a: 242).

Assim escreve Walter Benjamin no seu conhecido texto-testamento “Sobre 
o conceito de história”. Haroldo faz de suas Galáxias o receptáculo dessa 
crônica sincrônica, que cita e salva os fragmentos da poesia e do mundo 
após o fim da história. A redenção é poética.

Arqueologia do presente

O poeta é também arqueólogo que em sua recoleção criativa surpreende 
lado a lado fragmentos de espaço-temporalidades que se aproximaram com 
a explosão que pôs fim à história. A folha de papel branca é o espaço onde 
esses fragmentos passam a conviver. “Sasamegoto”, palavra japonesa que 
abre o canto 7, significa justamente “coisa de palavras”, ou seja, a própria 
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Galáxias como objeto-livro-mundo: um livro ou, antes, uma “scultura do-
braedesdobra da viaggio” (canto 9). O espaço branco substitui o tempo 
que se reduz ao Jetztzeit (tempo do agora benjaminiano) da performance 
da fala poética: “escrevo agora a visão é papel e tinta sobre papel o branco é 
papel [...] escravo roo a unha do tempo até o sabugo” (canto 2). 

Babelbêbados

Galáxias é pura babelizacão. Ela é uma obra cuja polifonia muitas vezes 
transforma a linguagem em sonoridade tendencialmente sem sentido: “um 
texto sem conteúdo fixo” (canto 43); “meu canto não conta um conto só 
canta como cantar” (canto 44). Mas aqui o autor incorre (sem distração) 
em uma contradição performática: ao afirmar que “não conta”, seu canto 
acaba por contar algo! Essa ambiguidade é explorada até a medula desse 
texto propositadamente desancado. Para radicalizar o processo de mer-
gulho no (aparente) não-sentido, o dispositivo da babelização emperra o 
fluxo tradicional da linguagem. A polifonia é plurisemântica. Na obra na-
vegamos por inúmeras línguas para além do português, como o espanhol, 
o inglês, o alemão, o francês, o japonês, o grego antigo, o russo (“ruski 
babelbêbado” [canto 10]), o hebraico etc. Algumas vezes o poeta traduz as 
palavras e frases dessas línguas ao português, mas isso nem sempre acon-
tece, o que contribui para a ruptura do fluxo do sentido. O leitor fica, 
de fato, “babelbêbado”. Línguas, locais e tempos se sobrepõem, em uma 
poética da hibridização e da interpenetração cultural que possui as cidades 
como topoi privilegiados. Paris é descrita como “babelbarroca” (canto 13). 
Além de acentuar a fragmentação, esse procedimento performatiza a ideia 
da crise da diferença: “tudo pode ser intercambiado por tudo”, como na vi-
são barroca da linguagem descrita por Walter Benjamin (Benjamin 1974: 
350):2 “o livro como simples contágio de significantes” (canto 41). Veja-

2 Benjamin, em seu ensaio sobre o Trauerspiel, o drama barroco alemão, ou lutilúdio, 
na versão de Haroldo de Campos dessa expressão (2000: 38), faz uma teoria da frag-
mentação alegórica que não deixa de ter suas relações profundas com esse texto “babel-
barroco” das Galáxias. Lá ele afirma: “Se a natureza sempre esteve vencida pela morte, 
então ela foi desde sempre alegórica” (Benjamin 1974: 343). A natureza representa o 
“eternamente efêmero” (1974: 355). A alegoria como “expressão da convenção” (1974: 
351) agudiza ao extremo o ser arbitrário da língua “pós-babélica” na medida em que 
nela “toda pessoa, qualquer coisa, toda relação pode significar qualquer outra” (1974: 
350).
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mos alguns exemplos desse procedimento de macarronização do idioma e 
hibridização cultural em Galáxias:

zimbórios de ouro / duma ortodoxa igreja russobizantina encravada em ge-
nebra na descida da / route de malagnout demandando o centro da cidade 
através entrevista / visão da cidadevelha e canais se pode casar porquenão com 
os leões / chineses que alguém que padrefrade viajor de volta de que viagem / 
peregrinagem a orientes missões ensinou a esculpir na entrada esplanada / do 
convento de são Francisco paraíba do norte [...] o zimbório ouro / da igreja 
ortodoxa de genève brilhava bolas de ouro contra o sol e a/ igreja barroca de 
joão pessoa estancava no seu lago de lágeas flanqueada / de dragões chineses 
na chuvasol do verão nada de novo no mundo sob o / solchuva o semelhante 
semelhando no dissemelhante um baedeker de visagens / sabem você aceita 
uma palette die weitaus beliebste [sic] farbige filter- / -cigarette the exquisite 
taste of the finest tobaccos ses couleurs / attrayantes et l’élégance de sa pré-
sentation piacciono a tutti in tutto / il mondo signorina stromboli ou a pe-
quena prostituta paraibana abrindo / manchetes nos jornais de genève como 
o sangue golfado da garganta aberta / num cubículo cheirando urina e esta é 
aquela ou aquela é esta enquanto / o vento cresta quando um cisne morre no 
zürichsee é notícia nos jornais (canto 8)

Aqui as palavras tendem a nomes. Na filosofia da linguagem de Benjamin, 
a língua adamítica é língua dos nomes: tradução da inscrição divina e ao 
mesmo tempo limite da tradução. O nome, de resto, é o intraduzível. Uma 
linguagem de nomes, hoje, é pura confusão: Babel. Haroldo restaura essa 
língua de nomes babélica, fazendo um poema-tradução, em si, intraduzí-
vel. Mas tudo é intraduzível... Nesse canto 8 que acabamos de citar vemos 
como funciona o procedimento da macarronização cultural, ou de seu 
nivelamento via canibalização generalizada do “outro”.3 Na verdade, essa 
hibridização não é nada mais que a revelação do fato fundamental segundo 
o qual toda cultura é movimento, apropriação, viagem. Assim ele inicia 
falando de uma igreja russa bizantina encravada em Genebra. Ele associa 
essa arquitetura ao convento de São Francisco na Paraíba que, por sua vez, 
possui uma arquitetura marcada pelo oriente, já que seus fundadores esti-
veram no oriente. Estamos a um passo, eu diria, do “bizandino”. Daí ele 
aproximar com naturalidade essa igreja genebrina do convento paraibano: 
“se pode casar porquenão com os leões / chineses que alguém que padrefra-
de viajor de volta de que viagem / peregrinagem a orientes missões ensinou 
a esculpir na entrada esplanada / do convento de são francisco paraíba do 

3 Com relação à pertença de Haroldo de Campos a uma tradição de poesia poliglota, 
remeto ao esclarecedor e espirituoso artigo de K. Alfons Knauth (2004).
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norte” (canto 8). Por sua vez, daí à prostituta paraibana abrindo manchetes 
no jornal de Genebra é um pequeno pulo: assim como a paisagem arqui-
tetural é “desloucada”, o mesmo se dá com a humana demasiado humana 
prostituta da Paraíba na cidade suíça. Por fim, na tranquila Suíça, a morte 
de um cisne é manchete tanto quanto a da imigrante despossuída. Essa fla-
grante ironia de tom político é típica da pena de Haroldo de Campos, um 
poeta que nunca foi panfletário, mas sempre esteve do lado dos esquecidos 
da história. Com essa sobreposição de Genebra e Paraíba, Haroldo revela 
o substrato híbrido de toda cultura: sopa galáctica que ele serve quente, 
pulsante, com cores políticas, revendo assim também, a contrapelo, as ab-
jeções de nossa cultura.

Ainda no que toca à babelização, no canto 38, com diversas alusões às 
paisagens urbanas de Minas Gerais, Haroldo trata da hibridização da arte 
barroca com expressões como: “painéis de macau / torres chins”, “breve 
haicai barroco”, “tudo é viável neste mim de minas para onde transmi-
gram ícones / bizantinos” (canto 38). Novamente estamos diante de um 
West-östlicher Divan, como na obra de Goethe (1819). Macau é ela mesma 
uma cultura amplamente hibridizada pela centenária presença lusitana e 
que, devido aos deslocamentos dos sacerdotes, replica-se nas Minas Gerais, 
passando a compor o barroco. Este, por sua vez, é aplicado para qualificar 
a forma oriental de poema haikai. Essa tradição poética do haikai costuma 
justamente fazer sutis e fragmentadas descrições de paisagens. As Galá-
xias seriam um mega haikai barroco. Mas a hibridização e (des)costura 
geográfica não param aí. Após se referir a um “shoe-maker” com quadros 
em Nova York e na ONU (alusão ao pintor José Ribeiro dos Santos, dito 
Zizi Sapateiro), nesse canto Haroldo introduz também, pela via de uma 
imagem em um restaurante humilde em Mariana (cidade de Zizi), a figura 
dupla de Santos Dumont (personagem histórico e cidade mineira) e pas-
seia pela sua Paris, com a “tour eiffel” e com seu “bois de boulogne”. Esse 
parque, onde Dumont voou com seu famoso avião “14-Bis”, em meio a 
um texto predominantemente escrito em português, ganha uma conota-
ção bovina inesperada. O canto encerra citando versos em latim do abade 
beneditino carolíngio Rabanus Maurus, de Mainz, que compôs Figuren-
gedichte, poemas em forma de figuras, um dos muitos avatares da poesia 
concreta avant (et à) la lettre, bem como aludindo ao Liber figurarum do 
místico Joaquim de Fiori. Se com Rabanus Maurus sabemos “como um 
livro / pode ser figura de suas letras”, com de Fiori assistimos às figuras 
adentrarem o livro: figuras apocalípticas, indicando o Anticristo como um 
Dracone Ruffo, um dragão vermelho de sete cabeças. 
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Esse canto 38 retrata o procedimento haroldiano de subjetivar a via-
gem e a geografia, construindo um mundo próprio, sasamegoto, como vi-
mos. Daí ele afirmar que “tudo é viável neste mim de minas”, essa Minas 
“minha” de Haroldo, que encadeia aí, assim como em quase todos os can-
tos de Galáxias, uma autorreflexão sobre o (seu) ato de escrever:

tudo é viável neste mim de minas para onde transmigram ícones / bizantinos 
não da matéria do impossível mas da impossível desmateria se / faz a verdade 
do livro que envereda pelo contíguo da escritura e a / verifica e verossemelha 
na medida em que se entrevera experimente extrair / daqui este vero e você 
verá que ele é tão imo do seu limo de verbo como / este minério que incrustou 
numa concha de caracol e zoomorfo aurificou / seu sonho concoidal (canto 38)

Tudo se mistura, entrevera, nessa escrita que aproxima tudo, tornando 
contíguo o que não parece ser, revelando e criando semelhanças. Esse é o 
trabalho de arqueólogo/mineiro poético do presente, que sabe lançar um 
olhar sobre a cultura que a revela como campo com múltiplas camadas que 
foram misturadas pelos séculos de deslocamentos. O mais baixo e mais 
íntimo, o imo, é parte verdadeira do limo, da pátina do tempo e de sua 
reverberação na palavra. A poesia inscreve essa verdade que é aproximada, 
tornada contígua, ao fenômeno natural da formação de minerais agrupa-
dos às conchas, como em recifes. Esse sonho de caracol, concoidal, é tão 
mineiro (“minério”), barroco (“do esp. berrueco/barrueco ‘penhasco graníti-
co’, ‘terreno irregular’; […] foi us., p.ext., no port., para denotar ‘pérola de 
superfície irregular’” [Dicionário Houaiss on-line]), como também celania-
no. Vale lembrar que Paul Celan, autor admirado por Haroldo, também 
utilizou em seus poemas essa metáfora concoidal e mineral, para expressar 
sua visão do trabalho do tempo e da poesia. Em ambos os autores, a his-
tória surge como uma história catastrófica, que acumula seus escombros, 
arruinando a crença na linearidade do tempo e a continuidade espacial. 
Com Benjamin vemos o lado trágico dessa mirada histórica, mas temos 
que lembrar que esse autor berlinense também valorizou o momento de 
libertação contido na catástrofe. Em seu ensaio “Experiência e pobreza” 
(1933), ele fez uma defesa da “nova barbárie” e pregou uma saudável tabu-
la rasa, uma aniquilação produtiva, uma verdadeira redenção daí advinda: 

Barbárie? Sim, de fato. Dizemo-lo para introduzir um conceito novo e positi-
vo de barbárie. Pois o que resulta para o bárbaro dessa pobreza de experiência? 
Ela o impele a partir para a frente, a começar de novo, a contentar-se com 
pouco, a construir com pouco, sem olhar nem para a direita nem para a es-
querda (Benjamin 2012a: 125). 
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Esse espaço pós-histórico também é o de Flusser, sobretudo em sua defesa 
das imagens técnicas (Flusser 2008), e o de Haroldo em Galáxias.

Outro exemplo impressionante e divertido do multilinguismo poético 
de Galáxias encontra-se no canto 10: 

ach lass sie quatschen lass sie velhas tortugas velhos tortulhos / tartarugando 
tortulhando meringentorte fruchttorte kaesetorte tartarugas / merendando 
merengues mit kreme mit kaffeekreme mit schokoladekreme [sic] / gula gor-
gulho de tartarugas merengando e coscuvilhando e cascavelhando / gossipáceas 
gurgitantes gorgorantes e o primeiro raio de sol brilhando / no lordo de ouro 
do mercúrio de ouro alte kanzlei invitação ao milagre / das wirtschftswunder 
ecônomos deus do comércio o primeiro sol depois / da última neve [...] (canto 
10)

Aqui o leitor é automaticamente solicitado a “navegar” não só por sabores e 
seus saberes linguísticos, mas também em sua memória, catando aqui e ali 
elementos para decifrar a charada, como ainda, por fim, a navegar no Goo-
gle Earth, onde ele pode refazer os passos do poeta por Stuttgart. O mesmo 
se passa em outros cantos, como no seguinte, sobre Pompéia, descrevendo 
suas casas e obras de arte, ou no canto 12, sobre o País Basco. No canto 10, 
onde surge a expressão já citada, “ruski babelbêbado”, também surpreende-
mos momentos de cristalina autorreflexão poetológica: “mas um livro pode 
ser uma fahrkarte / bilhete de viagem para uma aoléuviagem áleaviagem 
e tudo que se diz / importa e nada que se diz importa porque tudonada 
importa” (canto 10). Ora, mas ao defender essa viagem ao léu, aleatória, 
como um golpe de dados mallarmáico, Haroldo tanto reafirma sua poé-
tica da recolecção e colagem (tudo importa) dos fragmentos de histórias/
estórias e geografias/maravilhas, como também reafirma a ideia do fim da 
história (nada importa). Em seguida a esses versos citados sobre o “tudona-
da importa”, Haroldo recorda a Shoah, novamente reafirmando sua visão 
trágica da história. Lembra justamente esse evento que lançou a cultura em 
um espaço vazio, fragmentada em pó, como “os anéis de Saturno” cantados 
por Sebald na abertura de seu livro com esse mesmo nome:

Os anéis de Saturno consistem em cristais de gelo e presumivelmente partí-
culas de poeira meteórica, que contornam o planeta em trilhas circulares em 
sua planície equatorial. Provavelmente são fragmentos de uma antiga lua que, 
próxima demais do planeta, foi destruída pelo efeito das marés deste (“Fron-
teira de Roch”). Enciclopédia Brockhaus (Sebald 2002: 5; 1998: 9).
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poetiCIDADE

Como ficou claro até este ponto, a viagem haroldiana é uma viagem-lin-
guagem, mas também compõe uma poeticidade eminentemente urbana, 
dialogando assim com vários poetas da modernidade, de Baudelaire em 
diante. No canto 39 justamente encontramos a frase (em francês) emble-
mática para ilustrar e encenar essa sobreposição da poesia com a cidade; “le 
mur est le livre du pauvre” (canto 39). O fato dela estar em francês não é 
mera obra do hasard. Afinal, essa ideia do muro como livro não deixa de re-
meter à teoria benjaminiana da flânerie, escrita justamente em diálogo com 
Baudelaire, os surrealistas, Poe e outros poetas da cidade. Walter Benjamin 
desenhou, em seus fragmentos do volume Passagens dedicado ao “Flâneur”, 
uma bela imagem do mundo desse andarilho urbano, que guarda corres-
pondências com essa ideia de Haroldo:

As ruas são a morada do coletivo. O coletivo é um ser eternamente inquie-
to, eternamente agitado, que, entre os muros dos prédios, vive, experimenta, 
reconhece e inventa tanto quanto os indivíduos ao abrigo de suas quatro pa-
redes. Para esse ser coletivo, as tabuletas das firmas, brilhantes e esmaltadas, 
constituem decoração mural tão boa ou melhor que o quadro a óleo no salão 
do burguês; os muros com “défense d’afficher” (proibido colocar cartazes) são 
sua escrivaninha, as bancas de jornal, suas bibliotecas, as caixas de corres-
pondência, suas esculturas, os bancos, seus móveis do quarto de dormir, e o 
terraço do café, a sacada de onde observa o ambiente (Benjamin 1989: 194; 
tradução modificada; 1983: 533).

O poema canto galáctico é um “textoviagem” (canto 25) e o poeta aqui é 
uma espécie de turista deambulante, flâneur entre letras e escombros. Ele 
se passa em inúmeras cidades, como Madrid, Stuttgart (cidade para onde 
Haroldo ia para visitar o casal Max e Elisabeth Bense), Praga (e sua sinago-
ga Pinkas, sua Karlsbrücke que é posta ao lado dos profetas de Congonhas, 
Minas Gerais; canto 17), Quioto, Roma, Pompéia, Colônia, Paris, Tübin-
gen, México, Boston, Nova York, São Francisco, Salvador etc. Essa urbani-
zação da poesia é o avesso da visão da cidade como poema, que também é 
erotizada por essa poematização. Para poetas como Baudelaire e Gombro-
wicz, deambular na cidade é um ato sexual. Não por acaso, Uruk, a primei-
ra das cidades, está intimamente ligada ao nascimento e estabelecimento 
da escrita. A cidade nos inscreve: o poeta da urbe tece e destece a cidade. O 
poema galáctico sobre as origens e o fim não poderia deixar de assumir esse 
ser urbano da poesia. A poetiCIDADE é o cerne da poesia em Galáxias. A 
cidade moderna revolucionou a escrita, colocando-a de pé nos anúncios e 
desdobrando esse ser escritural da cidade. Benjamin também aqui apontou 
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esse caminho para Haroldo em seu fragmento “Guarda-livros juramenta-
do” (do livro Rua de mão única), texto, de resto, muito apreciado pelos 
concretistas como uma espécie de profecia de sua arte. Mallarmé, como 
não poderia deixar de ser, recebe aqui as devidas homenagens:

Nosso tempo, assim como está em contrapposto com o Renascimento pura e 
simplesmente, está particularmente em oposição à situação em que foi inven-
tada a arte do livro. Com efeito, quer seja um acaso ou não, seu aparecimento 
na Alemanha cai no tempo em que o livro, no sentido eminente da palavra, 
o Livro dos Livros, tornou-se, através da tradução da Bíblia por Lutero, um 
bem popular. Agora tudo indica que o livro, nessa forma tradicional, vai ao 
encontro de seu fim. Mallarmé, como viu em meio à cristalina construção de 
sua escritura, certamente tradicionalista, a imagem verdadeira do que vinha, 
empregou pela primeira vez no coup de dés as tensões gráficas do reclame na 
configuração da escrita. [...] A escrita, que no livro impresso havia encontrado 
um asilo onde levava sua existência autônoma, é inexoravelmente arrastada 
para as ruas pelos reclames e submetida às brutais heteronomias do caos eco-
nômico. Essa é a rigorosa escola de sua nova forma. Se há séculos ela havia 
gradualmente começado a deitar-se, da inscrição ereta tornou-se manuscrito 
repousando oblíquo sobre escrivaninhas, para afinal acamar-se na impressão, 
ela começa agora, com a mesma lentidão, a erguer-se novamente do chão. Já o 
jornal é lido mais a prumo que na horizontal, filme e reclames forçam a escrita 
a submeter-se de todo à ditatorial verticalidade. E, antes que um contemporâ-
neo chegue a abrir um livro, caiu sobre seus olhos um tão denso turbilhão de 
letras cambiantes, coloridas, conflitantes, que as chances de sua penetração na 
arcaica quietude do livro se tornaram mínimas. [...] [1928] (Benjamin 2012b: 
25-27; 1972a: 102-4)

Bildung é Übersetzung – cultura como tradução e apropriação

“Vejo tudo e traduzo em escritura […] tudo isto é uma tradução” (canto 
36), lemos em Galáxias. Essa ideia da cultura como pan-tradução é herdeira 
da noção romântica que via na cultura um processo de construção via au-
torreflexão, saída de si, passagem pelo “outro” que estabelece um percurso 
que salta do “eu” ao “tu” incessantemente e constrói o ser via essa oscilação 
diferencial. A tradução é um dos meios privilegiados dessa viagem formati-
va e informativa, que se dá em saltos, posições e reposicionamentos: Über-
-Setzungen, super-posições, sobre-posicionamentos. “Traduzir”, escreveu 
Novalis, numa famosa carta a A. Wilhelm Schlegel de novembro de 1797 
sobre a sua tradução da obra de Shakespeare, “é tanto poetar (dichten) 
como produzir obras próprias – e mais difícil, mais raro. Afinal de contas, 
toda poesia é tradução. Eu estou convencido que o Shakespeare alemão é 
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presentemente melhor que o inglês” (Novalis 1978: 648). Ou seja, para os 
românticos, a tradução pode ser superior ao próprio original; a hierarquia 
entre “modelo” e “cópia”, típica da teoria estética clássica, bem como da 
tradução pré-romântica, é desse modo implodida. A tradução funciona 
para os românticos como um operador central na sua visão de literatura 
e de linguagem. Para Schlegel: “Toda tradução é propriamente criação da 
linguagem” [“Jede Uebersetzung ist eigentlich Sprachschöpfung”] (Schle-
gel 1963: 71). Para Haroldo, vale também essa implosão da hierarquia 
entre modelo/cópia, assim como a noção de tradução como linguogenia, 
polinização, criação da língua e da cultura.

A tradução, como costuma acontecer ao longo da obra de Haroldo, 
também aqui em Galáxias é um operador central e é tomada no sentido 
de desdobramento da máquina poética como Reflexionsmedium, meio de 
construção que canibaliza para alimentar a cultura. Cultura, aliás, que é ela 
mesma vista como uma espécie de poeta pantagruélico: “esta é a máquina 
da linguagem multivorante multivoraz” (canto 42).

Aqui reencontramos também um tema muito querido de Haroldo, 
um trágico capítulo da história da tradução. Quase um capítulo, aliás, do 
martirológio do tradutor. Ele sofre as penas da identidade que ataca impie-
dosamente a máquina desconstrutora que é a tradução e o seu ator, ou seja, 
o poeta-tradutor. O poema “neckarstrasse”, canto 23 das Galáxias, é uma 
espécie de reencenação do encontro de Johann Heinrich Voss (o tradutor 
de Homero) com nada menos que Schiller e Goethe, quando os três se reu-
niram na casa deste último, na Páscoa de 1804, para zombar da tradução 
de Sófocles feita por Hölderlin. Haroldo tematizara esse episódio em dois 
ensaios, de 1967 e de 1970, respectivamente, sobre Hölderlin, tradutor de 
Sófocles, e sobre os últimos poemas de Hölderlin (os chamados “poemas 
da loucura”).4 Nesse canto, Haroldo explicita a mirada benjaminiana sal-
vadora, aqui voltada para Hölderlin e suas traduções: o heliotropismo de 
Haroldo se volta para os vencidos – às vezes enlouquecidos, da história. 
De Benjamin ele também admirava a quinta das teses sobre o conceito 
de história: “Pois arrisca tornar-se irrecuperável, desaparecer, toda imagem 
do passado que não se deixe reconhecer como significativa pelo presente” 
(Campos 1992: 259, tradução de Haroldo). O Jetztzeit (tempo do agora) 
é o olho do furacão da história – e de Galáxias. Esse poema, que recorda as 

4 Haroldo traduziu partes da tradução que Hölderlin havia feito da Antígone, no texto de 
1967. Esse texto foi retomado integralmente em outro texto originado de uma palestra 
de 1996, cf. Campos 2013b.
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traduções ditas “monstruosas” de Hölderlin, apresenta também a operação 
haroldiana que consiste em fazer poesia a partir de um projeto de reescri-
tura do seu paideuma. Como na tradução, tudo é (re)criação. O mote é o 
verso de Sófocles assim vertido por Hölderlin: “du scheinst ein rotes wort 
zu faerben” (canto 23). Essa fala que Ismênia dirige a Electra, indicando 
a preocupação da irmã, teria desencadeado a ironia sarcástica de Schiller, 
Goethe e Voss. Hölderlin teria cometido um erro primário ao traduzir 
literalmente a expressão grega que, com essa metáfora encarnada, simples-
mente indica a preocupação. Mas, com Haroldo, esse “tingir de vermelho” 
pode servir também como “metáfora” do labor do tradutor, que mergulha 
o texto a traduzir no vermelho – imo – do seu presente. A literalização é 
transformada em estratégia de desconstrução da ação monolíngue da lin-
guagem, que tende a negar a diferença e a submeter o texto de origem à lei 
da língua de chegada. Hölderlin inverteu propositadamente essa lei da tra-
dução metafísica para revelar tanto o não dito do texto grego, como o ele-
mento recalcado da cultura ocidental. Tanto sua estratégia (provocadora) 
deu certo, que levou à reação germanocêntrica do nobre trio de opositores.

Disseminação

O poema galáctico também se vê e autodescreve como um processo de 
disseminação: força centrífuga que fecunda e reinicia o ciclo do universo 
de letras. O poema é triunfo da enteléquia, exatamente como Haroldo o lia 
na obra de Goethe, sobretudo do velho Goethe, com seus poemas eróticos. 
Daí, em Galáxias, as múltiplas aparições de mulheres e de alusões ao ato 
sexual: o sémen-poema revitaliza, o “poemar” seria um ato de fusão erótica 
com o mundo, como lemos no canto 19: 

como quem escreve um livro como quem faz uma viagem como quem / des-
cer descer descer katábasis até tocar no fundo e depois subir / subir subir aná-
basis subir até aflorar à tona das coisas […] para baixo / para cima katábasis 
anábasis o ritmo das coisas do mundo numa cama (canto 19).

E no canto 46 o poeta nos fala de uma mulher-livro, de um livro que se 
abre como uma mulher, cuneiforme. Essa disseminação também pode ser 
pensada como um diálogo (disseminante, revitalizador e fecundante) com 
o poema Blanco, de Octavio Paz (1967), que Haroldo transcriou em Trans-
blanco (1986). A tradução é algo que já em si é um ato de fazer renascer 
um texto através da sua refertilização em outro idioma. Haroldo transcriou 
assim uma passagem desse poema de Paz:
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o firmamento é macho e fêmea
testemunham testículos solares
falo o pensar vulva a palavra
espaço é corpo signo pensamento
(Paz/Campos 1986: s.p.).

Montagem

O poema viagem fragmentado também deve ser lido na tradição van-
guardista da montagem e do ready made. O poeta antropófago cultural 
cita e incorpora pedaços de viagens e de textos, de poemas e de jornais. 
Vários cantos parecem trípticos ou “polípticos”, que colocam lado a lado 
cenas aparentemente díspares e alheias umas às outras. Como no canto 32, 
definido por Haroldo como um “tríptico (à maneira de Andy Warhol)” 
que trata de Che (de sua famosa fotografia), de “marilyn marilinda” e de 
Kennedy. Warhol fez dípticos, trípticos e outras multiplicações, sendo um 
díptico especificamente de Marilyn Monroe, como também fez uma obra 
com 16 reproduções de Jackie Kennedy (1964), na qual vemos as faces 
dela antes, durante e após o assassinato de seu marido. A obra de Marilyn 
foi feita após a sua morte em agosto de 1962, a partir de uma única foto 
da publicidade do filme Niagara (1953). De Che ele fez, em 1961, um 
quadro que reproduz nove vezes a mesma e icônica foto do lendário guer-
rilheiro. Em Warhol como em Haroldo, a citação da mídia serve para des-
realizar ainda mais o representado. A violência retratada é repetida, seriali-
zada, como uma cena de um trauma. Mas esse trauma é ressignificado pela 
apropriação criativa que desloca e põe em andamento o “bloco de história” 
que a mídia empacota e congela. Devemos colocar esse procedimento de 
montagem haroldiano ao lado das montagens ensaísticas e fragmentárias 
de Benjamin, assim como do atlas Mnemosyse de Warburg, painel políptico 
da história das imagens que rompe com disciplinas e linearidades. Haroldo 
se perfila assim como um “artista da memória”, poeta ensaísta, defensor da 
leitura/escritura sincrônica que desmonta as tentativas de antropomorfiza-
ções da história e da história da literatura.

Descomunicacão

Haroldo definiu em 1970 os poemas da última fase de Hölderlin, que ele 
em parte também traduziu, como literatura sob a forma de descomunica-
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ção. Caetano, de resto, parafraseando o popular e espalhafatoso apresen-
tador de televisão Chacrinha (autor da frase: “quem não se comunica se 
trumbica”), escreveu sobre Haroldo a linha famosa: “Eu quero as galáxias 
do poeta heraldo de los campos. Quem não se comunica dá a dica. Eu 
quero a proesia.” Em Galáxias, a profusão de línguas, de criações lexicais, 
a ausência de pontuação, o encadeamento alucinado de temas díspares fa-
zem do texto um enorme enigma. A “descomunicação” se sobrepõe à mera 
passagem de “sentidos”. O próprio texto se autodefine, no canto 29, como 
“skoteinón póiema” – poema obscuro. E no canto 48 o poeta se refere a 
uma “labirintestina / oudisseia”. A descomunicação também foi um gran-
de tema de Friedrich Schlegel, explorado com fina ironia em seu ensaio 
“Über die Unverständlichkeit” (“Sobre a incompreensibilidade”), no qual 
em uma cascata, o leitor rola de ironia em ironia sem obter solo firme para 
pisar. Também Benjamin, em sua teoria da linguagem e da tradução, soube 
criticar a visão meramente comunicativa da linguagem e da tradução.5 As 
traduções tradicionais que elegem textos onde apenas a “moeda gasta do 
sentido” (Benjamin 1977: 296) desempenha um papel importante seriam 
apenas arremedos de tradução: elas fornecem a ilusão da tradutibilidade 
entre as línguas, quando na verdade o que ocorre é apenas uma troca de 
palavras de uma língua para outra. A crítica benjaminiana da lógica da 
representação e de um determinado modelo bipolar do signo fica explícita 
na medida em que ele define, no seu “Die Aufgabe des Übersetzers” (“A 
Tarefa/Desistência do Tradutor”), a finalidade da tradução – não de modo 
convencional, como sendo o transporte do “sentido” de uma língua para 
outra, mas sim como a exposição (Darstelllung) “des innersten Verhältnis-
ses der Sprachen zueinander” (“da relação mais íntima das línguas entre 
si”; Benjamin 1972b: 12). Essa relação seria, antes de tudo, uma “Konver-
genz”/convergência. 

A babelização, a disseminação (galáctica) e a montagem haroldianas 
acentuam esse traço de tendencial apagamento do sentido, transforman-
do o livro de Haroldo em jogo, álea, criação de um Spielraum, campo de 
forças, espaço de jogo, enigma, carta com fragmentos a serem montados, 

5 “Pelo verbo, o homem está ligado com a linguagem das coisas. O verbo humano é o 
nome das coisas. Assim não se pode mais aceitar a concepção que corresponde à visão 
burguesa da linguagem, segundo a qual a palavra [Wort] liga-se de modo acidental 
com a coisa, que ela seria um signo das coisas (ou do conhecimento delas) estabelecido 
por qualquer convenção. A linguagem nunca fornece simples signos” (Benjamin 1977: 
150).
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como nessa outra passagem, que culmina no hapax mallarmaico e sem 
sentido claro “ptyx”:

pulverulenda que eu linho e desalinho que eu cardo e descarto e descardo / 
e carto e corto e discordo e outra vez recarto recorto reparto e disposto / o 
baralho está farto está feito e almaço este fólio que eu passo como / o jogo 
que espaço hier öffnen with care breakable attention très fragile / attenzione 
vorsicht molto fragile leicht zerbrechlich pena que ela seja / uma ptyx [...] 
(canto 30).

O canto final acentua também a autoironia, que suspende o sentido, bem 
como destaca o caráter não narrativo e imagético da (des-)obra:

sabiscôndito sabedor de nérias com tua gaia sabença teus / rébus e rebojos tuas 
charadas de sonesgas sonegador de fábulas / contraversor de fadas loquilouco 
snobishomem arrotador de vantagem […] (canto 50).

Ao terminar a “oudisseia”, o “livro-agora travessia” (canto 48) – Guimarães 
Rosa é aqui associado a Walter Benjamin –, o leitor-viajante se dá conta de 
que a viagem “de palavras em torno / de um ponto oco um sistema orga-
nizado de palavras que rechaçam sua fábula”, de fato tem sua vida derivada 
de um “agulheiro de acasos” (canto 40). O coup de dés não aboliu o acaso. 
O jogo poético transformou o desvio em método e o leitor ao navegar na 
obra se vê refletido em um espelho partido onde reconhece que o mote e a 
chave do texto demandam que “o leitor seja a viagem” (canto 48).
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Similitude alheia: a poesia alemã como fio 
condutor da teoria poético-tradutória de 
Haroldo de Campos

Simone Homem de Mello

Do vasto repertório de referências literárias de Haroldo de Campos, re-
cortar – para análise detida – um âmbito linguístico específico necessaria-
mente implica contrariar sua atitude poética e crítica de constelizar ilimi-
tadamente os mais diversos tempos e espaços culturais. No entanto, em 
se tratando de investigar sua atuação como poeta-tradutor e pensador da 
tradução literária, pode ser revelador focalizar suas obras críticas, tradutó-
rias e poéticas dedicadas à literatura de um idioma particular. Isso porque 
a poética da tradução de Haroldo não está dissociada das obras traduzidas, 
mas se desenvolve, sim, em consonância com o “vivisecionamento” (Cam-
pos 1974: 31)1 do objeto a ser “transcriado”; e suas estratégias de tradu-
ção poética incluem o resgate da “similitude alheia” (fremde Ähnlichkeit, F. 
Schleiermacher)2 na passagem da outra língua para a própria. 

O que se pretende delinear aqui é a relevância do trabalho de Haroldo 
com a literatura alemã para sua teoria e prática da transcriação. Embora as 
leituras em língua alemã tenham acompanhado o poeta ao longo de toda 
sua produção, podem-se destacar três momentos em que ele se concen-
trou mais intensamente – como tradutor-crítico – no repertório literário 
desse idioma. Entre 1956 a 1967, durante a fase de propagação da poesia 
concreta, Haroldo resgatou alguns poetas da vanguarda moderna alemã, 
traduzindo-os e contextualizando-os criticamente em artigos publicados 
em diferentes jornais e periódicos. Cinco anos após a publicação de seu 
texto fundador sobre tradução poética, “Da tradução como criação e como 

1 Em “Da tradução como criação e como crítica”, Haroldo de Campos se refere à opera-
ção tradutória como uma “vivisecção implacável” do texto original, a ser reconstituído 
no “corpo linguístico diverso” que representa a tradução. 

2 Em “Die verschiedenen Methoden des Übersetzens” (1813), Friedrich Schleiermacher 
se refere ao método tradutório de adotar uma linguagem que não seja cotidiana, mas 
que permita ao leitor intuir que ela não se cresce livremente, mas pende para uma 
similitude alheia. Esse método faz parte do repertório de procedimentos utilizados por 
Haroldo de Campos em suas traduções. 
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crítica” (1962),3 uma indicação de Anatol Rosenfeld o levaria ao estudo da 
tradução de Antígone, de Sófocles, por Friedrich Hölderlin, bem como à 
tradução de um fragmento dessa versão hölderliniana e de dois poemas tar-
dios do mesmo autor. O tema da tradução de/por Hölderlin, que alavanca 
mais uma importante etapa de seu pensamento sobre tradução, ocupa-o 
pelo menos de 1967 a 1970. Já na primeira metade da década de 1980, 
Haroldo se aprofunda na obra tardia de Goethe, traduzindo não apenas 
amostras de sua poesia lírica, mas a passagem final de Fausto II – esta pu-
blicada em Deus e o Diabo no Fausto de Goethe (1981), obra em que se 
desdobraria o capítulo central de sua teoria da tradução.

Outras “afinidades eletivas” do poeta na Alemanha são – além do fi-
lósofo Walter Benjamin, os “primeiros românticos” (sobretudo Novalis e 
Friedrich Schlegel, autores provavelmente estudados em decorrência das 
leituras de Benjamin), G.W.F. Hegel, de cujos escritos o poeta extrai po-
emas ready-made, revelando a materialidade logopaica da linguagem do 
filósofo,4 e Max Bense, cuja estética – marcada por seu interesse pela semi-
ótica e pela cibernética – se tornou uma relevante referência para o poeta 
paulistano, sobretudo durante a década de 1960.5 Também é importante 
mencionar filósofos que, embora não estejam exatamente entre suas “afi-
nidades eletivas” e representem referências à crítica literária sociológica e/
ou marxista, avaliada como redutora por Haroldo em diferentes contextos, 
foram estudados e citados pelo poeta em diversos textos: o húngaro Györ-
gy Lukács (aqui citado por ter escrito parte de sua obra em alemão) e Theo-
dor W. Adorno. Uma abordagem sobre a leitura desses pensadores por 
Haroldo de Campos fugiria, no entanto, do propósito deste breve estudo, 
dedicado exclusivamente aos poetas de língua alemã por ele traduzidos.

3 Texto originariamente apresentado no III Congresso Brasileiro de Crítica e História 
Literária, na Universidade da Paraíba, em 1962, e posteriormente publicado no livro 
Metalinguagem (Petrópolis: Vozes 1967). 

4 Ver o ensaio “Hegel poeta”, com traduções e poetizações do filósofo (em: Haroldo 
de Campos: O arco-íris branco – Ensaios de literatura e cultura. Rio de Janeiro: Imago 
1997, pp. 61-73). Os poemas ready-made incluídos nesse ensaio foram republicados 
no volume de poemas Crisantempo – no espaço curvo nasce um. São Paulo: Perspectiva 
1998, pp. 215-222.

5 Ver o ensaio “A nova estética de Max Bense” (em: Haroldo de Campos: Metalinguagem. 
São Paulo: Cultrix 1974, pp. 9-20) e os poemas “meninos eu vi” (em: Crisantempo, pp. 
89-93) e “max bense desenha épuras” (em: Entremilênios. São Paulo: Perspectiva 2009, 
pp. 25).
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Autores alemães do “paideuma axial da poesia contemporânea”

Os ensaios de Haroldo de Campos sobre os poetas alemães da vanguarda 
moderna do início do século xx, acompanhados de traduções próprias, 
foram publicados a partir de 1956, ano em diversos aspectos significati-
vo para o grupo Noigandres, composto pelos jovens poetas Augusto de 
Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos. Em meados desse ano, 
Décio retornava de sua viagem à Europa, durante a qual havia localizado 
inúmeros artistas e literatos com cuja obra o grupo Noigandres mantinha 
ou viria a manter diálogo, entre os quais o poeta suíço-boliviano Eugen 
Gomringer (então residente em Ulm, na Alemanha), em intercâmbio com 
o qual viria a se cunhar a denominação de poesia concreta e se lançar um 
movimento de notável internacionalidade. Foi também em 1956 que os 
poemas concretos do grupo Noigandres chegaram a um público mais am-
plo, no contexto da I Exposição Nacional de Arte Concreta, no MAM de 
São Paulo, na qual se expuseram poemas-cartazes dos três poetas, de Ro-
naldo Azeredo, que passara a integrar o grupo, de Ferreira Gullar e Wlade-
mir Dias Pino. Nesse mesmo ano, Mário Faustino convidou os poetas do 
grupo Noigandres a escrever para o “Suplemento Dominical” do Jornal do 
Brasil, uma colaboração que seria inaugurada com a publicação de “John 
Donne: O êxtase”, de Augusto de Campos, em 28 de outubro, e de “Kurt 
Schwitters ou o júbilo do objeto”,6 de Haroldo de Campos, em 28 de ou-
tubro e 4 de novembro. 

Kurt Schwitters (1887-1948), artista alemão que se movia entre as di-
versas artes, tendo se tornado um dos pioneiros da poesia fonética moder-
na, com sua Ursonate (1923), e um referencial nas artes plásticas por meio 
de colagens de materiais até então não utilizados em obras de arte visuais, 
foi o primeiro de uma série de poetas alemães de vanguarda que Haroldo 
viria a apresentar ao público brasileiro por meio de suas traduções e de sua 
apreciação crítica. O que ele destaca em Schwitters é, sobretudo, a concre-
tude de suas colagens plásticas e verbais. Especificamente no caso de suas 
obras poéticas, trata-se da ênfase à materialidade fônica e visual da palavra: 
a “invenção tipográfica”, a “desarticulação da palavra”, o “aspecto visual 
dos vocábulos”, “suas possíveis disposições no horizonte espacial”, “suas re-
ações e transformações recíprocas quando postos em presença simultânea” 
(Campos 1969: 37). Esses são também alguns dos traços fundamentais da 

6 Ensaio republicado em Haroldo de Campos: A arte no horizonte do provável e outros 
ensaios. São Paulo: Perspectiva 1969, pp. 35-52.
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poesia concreta, conforme postulariam os poetas do grupo Noigandres em 
diversos textos programáticos publicados durante a década de 1950. 

“Há uma presença de Kurt Schwitters no paideuma axial da poesia 
contemporânea” (Campos 1969: 51), afirma Haroldo, após ter apontado 
convergências do poeta alemão com James Joyce e e. e. cummings, dois pi-
vôs do paideuma noigândrico, ao lado de Stéphane Mallarmé e Ezra Pound. 
O alinhamento ao programa estético da poesia concreta pressupunha não 
apenas aproximar a obra do poeta abordado com os autores referenciais ao 
movimento, mas também distingui-la de outras tendências de vanguarda 
com as quais os poetas concretos não gostariam de se ver identificados. 
Para Haroldo, os “experimentos schwittersianos” no início do século xx 
não afluiriam no letrismo francês, com sua “monótona sistematização”, 
mas sim na “revolução cummingsiana”, que abriria “reais possibilidades de 
catalisação do riquíssimo material ‘optofonético’ elaborado por Schwitters” 
(Campos 1969: 48-49). 

Em um texto intitulado “nova poesia: concreta (manifesto)” e publi-
cado em dezembro de 1956, na revista ad – arquitetura e decoração, Dé-
cio Pignatari recodifica o “paideuma” concreto da seguinte forma: “tática: 
joyce, cummings, apollinaire (como visão, não como realização), morgen-
stern, kurt schwitters. estratégia: mallarmé, pound (junto com fenollosa, o 
ideograma)” (apud Campos, A. et al. 2006: 69). Talvez se possa conjecturar 
sobre o significado dessa distinção (de conotação bélica), cogitando-se que 
a noção de poema-partitura e de “divisão prismática da ideia” (Mallarmé) 
e a noção de ideograma, com sua sobreposição de escrituralidade e iconi-
cidade (Pound) pudessem definir a macroestrutura conceitual do poema, 
enquanto princípios como a aglutinação neologística (Joyce), a fragmen-
tação geradora de ambiguidades (cummings), a picturalidade caligrâmica 
(Apollinaire), a radical reversão dos mecanismos constituintes de sentido 
(Morgenstern) e o destaque à colagem de materiais preexistentes em uma 
nova forma (Schwitters) pudessem ser artifícios a potencializar a carga de 
significação do poema. 

Esse texto de Pignatari é um dos documentos que alinham ao cânon 
concreto o poeta nonsense Christian Morgenstern (1871-1914), ao qual 
Haroldo de Campos já dedicara uma abordagem crítica e algumas tradu-
ções, publicadas na página “Invenção”, do Correio Paulistano, em dezem-
bro de 1960: “O fabulário linguístico de Christian Morgenstern”. Aqui 
Haroldo aponta – nos poemas do autor alemão – “experiências com defor-
mações de palavras, palavras-valise, efeitos de humor gerados no absurdo e 
no paradoxo, invenções tipográficas, aproveitamento do material sonoro e 
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das possibilidades do campo visual” (Campos 1997: 97), além de destacar 
sua “sátira ferina ao esteticismo parnasiano” (Campos 1997: 101). 

Em suas traduções de Morgenstern (realizadas provavelmente após 
o primeiro trabalho tradutório mais intenso do poeta, Cantares de Ezra 
Pound, em coautoria com Décio Pignatari e Augusto de Campos, publi-
cado em 1960), Haroldo reconstitui os jogos rímicos, cuja mecanicidade 
exacerba ainda mais o teor absurdo dos poemas, e recria seu tecido sonoro 
e rítmico, além de reproduzir – nos cortes da versificação – ambiguidades 
do original.

Esse mesmo desempenho tradutório se revela nas traduções haroldia-
nas de August Stramm e Arno Holz (este último traduzido em coautoria 
com Augusto de Campos). Ambos os autores, aos quais o poeta dedicou 
estudos publicados respectivamente em 1960 e 1966,7 são atribuídos – na 
historiografia da literatura – à mesma linhagem inovadora da linguagem. 
A poesia de Arno Holz, na expansividade que demonstra em Phantasus 
(1898-1929), é considerada – em muitos aspectos – precursora dos redu-
zidos poemas de August Stramm, sobretudo quanto à inventividade neo-
logística. Na breve obra poética de August Stramm, que mereceria depois 
um volume de traduções de Augusto de Campos (Estalactites Tipográficas. 
São Paulo: Perspectiva 2009.), Haroldo destaca a “singular estrutura [dos 
poemas], quase sempre verticalizada do ponto de vista visual, apoiada em 
frequências de verbos (muitas vezes neologismos verbais – adjetivos ou 
substantivos verbificados) e acionada semanticamente pelo recurso da pa-
lavra-valise” (Campos 1997: 109).

Criações verbais como “fervitorrente”, “meclamorosa”, “telírioterna”, 
“flamirrasgada”, “fantasmambula”, “tresnoita” e “transtece” grassam em 
meio aos filamentos textuais expressionistas de August Stramm, recons-
tituindo a estranheza de seu staccato paratático. Tais composições lexicais 
proliferam ainda mais no poema de Arno Holz que os irmãos Campos 
escolheram para traduzir: “Marinha barroca”, que – pelo que o próprio 
nome indica – se desenvolve em um delírio verbal orgiástico, adequada 
matéria-prima para dois poetas-tradutores ávidos de invenções verbais. 

7 Haroldo de Campos: “Os estenogramas líricos de August Stramm”, publicado na pági-
na Invenção do Correio Paulistano, em 15 de maio de 1960, e “Arno Holz: Da revolução 
da lírica à elefantíase do projeto”, impresso em duas partes no Suplemento Literário de 
O Estado de S. Paulo, respectivamente em 10 de março e 12 de maio de 1962, fazem 
parte da coletânea O arco-íris branco (1997), pp. 109-127 e pp. 75-95. 
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Por meio de suas traduções, Haroldo enfatiza em Stramm – além da 
condensação poética, também postulada pelos concretos – seu “gosto pelas 
aglutinações de palavras, fomentado, aliás, pelo próprio gênio do idioma 
(o imediato precursor de Stramm é outro revolucionário do verso alemão, 
Arno Holz) [...]” (Campos 1997: 109). É de se pensar que o “gênio do 
idioma” alemão, propenso à composição de amálgamas lexicais (um traço 
da língua, aliás, amplamente explorado nos experimentos de vanguarda 
de diversas épocas), tenha intensificado o interesse de Haroldo por poetas 
modernos da tradição alemã, muito embora essa língua não tenha eviden-
temente exclusividade nem hegemonia no potencial de invenção verbal. 
Tanto que o poeta enxerga nos poemas de Stramm “montagens de palavras 
pré-joyceanas” (Campos 1997: 112), associando assim o expressionista ale-
mão – teleologicamente – a esse autor irlandês, cuja obra linguisticamente 
mais complexa, Finnegans Wake (1939), ele viria a traduzir – em fragmen-
tos – com Augusto de Campos (Panaroma do Finnegans Wake. São Paulo: 
Comissão Estadual de Literatura/Secretaria da Cultura 1962), dois anos 
após a publicação do artigo sobre Stramm. 

A redescoberta de alguns autores da vanguarda modernista alemã tal-
vez tenha sido instigada pelo contato com os poetas concretos alemães, 
em especial Eugen Gomringer, que – em seu primeiro manifesto (“vom 
vers zur konstellation. zweck und form einer neuen dichtung”, “do ver-
so à constelação, função e forma de uma nova poesia”, 1954), incluiu o 
Phantasus, de Arno Holz, em seu elenco de referências. Embora todos esses 
poetas do modernismo do início do século xx fizessem parte da tradição 
alemã, a disrupção causada pelo nazismo e sua perseguição da arte de van-
guarda como “arte degenerada” levou tais autores a um transitório ostracis-
mo, do qual eles começariam a ser resgatados apenas na década de 1950.8 
Esse fator histórico levou à paradoxal situação de que a poesia moderna de 
vanguarda na Alemanha possivelmente fosse tão desconhecida dos poetas 
alemães da década de 1950 quanto de seus contemporâneos brasileiros. 

No artigo “Poesia de vanguarda brasileira e alemã”, publicado na re-
vista Cavalo azul, em abril/maio de 1966, Haroldo de Campos destaca 
o pioneirismo da sua geração – mais especificamente de seu grupo – em 
deslocar, no Brasil, o eixo de interesse literário da tradição francesa para a 
alemã e em lançar um “movimento de vanguarda de trânsito nacional e in-
ternacional, não subsequente a movimentos europeus análogos” (Campos 

8 A esse respeito, ver Eugen Gomringer (2012).
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1969: 156). E aponta o que aproximara poetas brasileiros e alemães nos 
anos 1950: 

Um traço característico e comum do movimento internacional de poesia con-
creta, que partia de duas matrizes principais: o Brasil e o domínio alemão, foi, 
justamente, o empenho em desmarginalizar a vanguarda, integrando-a numa 
tradição viva (Campos 1969: 161). 

Na abordagem dessa convergência, Haroldo paraleliza a redescoberta de 
Arno Holz e de Kurt Schwitters pela vanguarda alemã da década de 1950 
com a revalorização concomitante de Sousândrade e Oswald de Andrade 
pelos integrantes do grupo Noigandres. Assim como o gesto iconoclasta e 
a postura paródica seriam traços de convergência em autores como Schwit-
ters e Oswald, o que justificaria o paralelo entre Holz e Sousândrade seriam 
os traços barroquizantes de suas obras épico-líricas. 

Também é de 1966 o ensaio “Arno Holz: da revolução da lírica à ele-
fantíase do projeto”, no qual Haroldo faz uma ampla apreciação historio-
gráfica do Phantasus holziano, destacando inovações como o eixo central 
de diagramação do poema, a concepção de uma ‘rítmica natural e necessá-
ria’ (Holz), o uso do “aspecto gráfico da composição para preservar a eficá-
cia fonético-sonora” (Campos 1969: 80), conquistas essas modernas, além 
do “fluxo verbal torrencial, a linguagem em estado de dispersão, não de 
concentração” (Campos 1969: 84) e de seu “monumentalismo hipertrófi-
co” (Campos 1969: 86), traços estes que também aproximariam o poema 
da estética do excesso de um certo barroco. 

Pode-se dizer que o resgate de certa vertente da poesia alemã moder-
nista para o público brasileiro, via tradução e crítica, e sua contextualização 
no programa estético da poesia concreta, foi o que marcou o interesse de 
Haroldo de Campos pela literatura alemã ao longo dos anos 1950-1960. 
À parte desse interesse, outros autores modernos de língua alemã – como 
Franz Kafka, Berthold Brecht e Gottfried Benn – também atraíram mo-
mentaneamente a atenção do poeta paulistano. O que marca seus textos 
sobre esses autores (e/ou suas traduções dos mesmos) parece ser, no entan-
to, o impulso de manifestar sua discordância de outras posturas críticas 
vigentes. 

O artigo “Kafka: Um realismo de linguagem?”, publicado no Suple-
mento Cultural de O Estado de S. Paulo, em maio de 1966, surge em res-
posta ao professor tcheco Eduard Goldstücker, na época em visita ao Brasil. 
Diante da afirmação do acadêmico tcheco de que não faria sentido associar 
Kafka ao realismo literário, uma denominação que deveria ser limitada às 
manifestações literárias do século xix, Haroldo contra-argumenta, apon-
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tando o papel fundamental do “realismo de linguagem” (Campos 1997: 
129) na obra do escritor tcheco de expressão alemã. 

No mesmo ano, Haroldo de Campos publica, na revista Tempo brasi-
leiro, uma seleção de poemas de Berthold Brecht em sua tradução, assina-
lando – no breve comentário introdutório – a simetria da posição do poeta 
alemão em relação a Maiakóvski, os processos de montagem, o caráter 
anti-ilusionista de sua técnica, e paralelizando alguns procedimentos de 
sua obra poética tardia com os poemas-minuto de Oswald de Andrade. 
Sendo Brecht um autor cuja motivação literária incluía um engajamento 
político explícito, Haroldo – lembrando da reivindicação, por Maiakóvski, 
de uma “forma revolucionária” como pressuposto de uma arte revolucio-
nária – demonstra “o duplo engajamento de Berthold Brecht”, conforme 
também se intitula o artigo.9 

Não se encontraram informações sobre a motivação de Haroldo de 
Campos para traduzir dois poemas de Gottfried Benn (1886-1956) – 
“Welle der Nacht” (1943) e “Gesänge I” (1913) – publicados na cole-
tânea de poemas póstuma Entremilênios (2009), respectivamente como 
“gottfried benn I” (Campos 2009: 243) e “gottfried benn II” (Campos 
2009: 245). Também não há indícios da época em que essas traduções 
foram feitas. No entanto, poderia ser relevante mencionar, neste contexto, 
o fato de que a primeira parte do poema “Gesänge”, de Benn, foi motivo 
de conhecido debate entre Adorno e Lukács. Enquanto o crítico húngaro 
reconhecia nesse poema traços da alienação da vanguarda modernista da 
primeira metade do século xx, o filósofo de Frankfurt revidava a leitura de 
Lukács, argumentando que este havia ignorado a ironia do poema. É difícil 
saber se esse debate crítico teria tido alguma influência sobre o contato de 
Haroldo de Campos com o poema “Gesänge”, de Gottfried Benn, mas 
vale pelo menos registrar o fato, considerando o conhecimento que Harol-
do tinha de obras de ambos os filósofos e sua menção a elas em diferentes 
contextos críticos. 

9 A duplicidade do engajamento retorna, sob marca irônica, recontextualizada, no poe-
ma “refrão à maneira de brecht”. Ver Campos (1998: 153-154).
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Do concreto-lacunar de Hölderlin ao outro-concreto elíptico de 
Haroldo de Campos

O início da dedicação de Haroldo à obra poética tardia de Friedrich Höl-
derlin (1770-1843), que resultou em dois ensaios crítico-tradutórios – “A 
palavra vermelha de Hölderlin” (1967)10 e “O texto como descomunica-
ção” (1970)11 –, coincide com suas primeiras menções a Walter Benjamin 
(1892-1940) em seus textos críticos (em especial, ao canônico “Die Auf-
gabe des Übersetzers”), que viria a se tornar um dos eixos de referência da 
teoria haroldiana da transcriação. O destaque de Benjamin às traduções de 
Sófocles por Hölderlin como paradigma de harmonia entre os idiomas do 
original e da tradução, esta se comportando em relação ao primeiro como 
o protótipo ao tipo, viria a se tornar a referência central da tradução usur-
padora e “parricida” postulada por Haroldo em Deus e o diabo no Fausto 
de Goethe (1981), o primeiro texto em que o crítico-tradutor desenvolve 
integralmente sua teoria da tradução. No desenvolvimento subsequente 
dessa teoria, com o acréscimo de uma referência mais marcada do pós-es-
truturalismo derridiano, o empenho de Haroldo se intensificaria no senti-
do de encontrar uma solução para a “clausura metafísica” da argumentação 
benjaminiana.12 Esse é o contexto dos comentários com que Haroldo viria a 
emoldurar seu ensaio de 1967, ao reapresentá-lo no colóquio internacional 
O Valor da Interpretação, em Porto Alegre, em 1996.13 O propósito desse 
complemento às reflexões da década de 1960 é legitimar criticamente a 
tradução (haroldiana) de uma tradução (de Sófocles por Hölderlin), sob o 
argumento de que a versão hölderliniana é um original autônomo, e apon-
tar que a rejeição de Benjamin à prática da tradução de uma tradução, e não 
do original, estaria em desacordo com seus próprios princípios teóricos. 

Desde meados da década de 1950, as apreciações críticas dos poetas 
alemães da vanguarda modernista por Haroldo de Campos haviam se con-
centrado na demonstração de princípios comuns à poesia concreta, sendo 

10 Publicado originariamente no Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 14.05.1967, sob o 
título de “A gargalhada de Schiller”.  

11 Publicado originariamente no Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo, 
31.10.1970, sob o título “Poemas de Hölderlin”. 

12 Sobre o empenho crítico de Haroldo de Campos em conciliar sua teoria da transcriação 
com alguns pressupostos derridianos, ver Simone Homem de Mello (2013).

13 Publicado em Haroldo de Campos: Transcriação. Org. Marcelo Tápia e Thelma Médici 
Nóbrega. São Paulo: Perspectiva 2013, pp. 173-196.  
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que as traduções esporadicamente comentadas – que sempre acompanha-
ram os textos críticos – cumpriam a função de apresentar os autores estran-
geiros ao público brasileiro e demonstrar um amplo repertório de recursos 
inventivos – em parte inéditos na tradição tradutória brasileira – que pos-
sibilitariam a recriação dessas tradições em português. Embora a prática 
da tradução já demonstrasse o que Haroldo viria a teorizar posteriormente 
como “transcriação”, a teorização sobre os procedimentos tradutórios ain-
da estava em segundo plano. 

Durante os estudos da obra tardia de Hölderlin, Haroldo passa a de-
monstrar um interesse maior pela teoria da tradução. Em seu artigo “O 
problema da tradução” (1967),14 publicado seis semanas antes da divulga-
ção de sua tradução da primeira cena da Antígone de Hölderlin, Haroldo 
constata que “o problema da tradução está na ordem do dia” (Campos 
2013: 19), remetendo-se a publicações internacionais recentes relaciona-
das ao tema e resgatando as práticas inovadoras de Pound e Hölderlin, 
ao lado de uma breve recapitulação de exemplos da tradução criativa no 
Brasil. O interesse teórico explicitado nesse momento por Haroldo é con-
comitante a uma intensa atividade tradutória em diálogo com Augusto de 
Campos, Boris Schnaiderman e Décio Pignatari, que culminaria na publi-
cação de projetos tradutórios em conjunto, como Poemas de Maiakóvski 
(com A. Campos e B. Schnaiderman, 1967), Poesia russa moderna (com 
A. Campos e B. Schnaiderman, 1968), Traduzir e trovar (com A. Campos, 
1968), Antologia poética de Ezra Pound (com D. Pignatari, A. Campos, 
José Lino Grünewald e Mário Faustino, 1968). Embora esse intercâmbio 
praticamente não tenha sido documentado, deduz-se – inclusive diante da 
trajetória anterior e posterior de todos esses autores/poetas como traduto-
res – que a teoria da transcriação haroldiana viria a ser o desenvolvimento 
individual de um repertório de ideias sobre tradução poética compartilha-
do com seus mais próximos interlocutores. 

Em “A gargalhada de Schiller” (ou “A palavra vermelha de Hölderlin”, 
como viria a ser renomeado o texto posteriormente), Haroldo assinala – na 
tradução da Antígone sofocliana pelo poeta alemão – características que tal-
vez não representassem novidade na prática tradutória dos poetas concretos, 
mas ainda não haviam sido explicitadas conceitualmente nestes termos: a “li-
teralidade exponenciada”, “literalidade à forma”, “supraliteralidade” (Cam-
pos 1969: 98) e a “força concreta da metáfora original” (Campos 2009: 99). 

14 Publicado no jornal Correio da Manhã, em 02.04.1967. 
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Em sua tradução da Antígone de Hölderlin, Haroldo de Campos não 
recorre diretamente a esses procedimentos tradutórios hölderlinianos. Em 
diferença a outras traduções suas do alemão, aqui ele não opera extensiva-
mente com o resgate etimológico da figuratividade original de metáforas 
já cristalizadas. Além disso, ele recorre menos à supraliteralidade como 
técnica tradutória do que à recodificação de elementos centrais do texto 
hölderliniano, como a concretude e a fragmentação. 

A tradução haroldiana do diálogo entre Antígone e Ismene e da in-
tervenção do coro dos velhos tebanos que encerra a primeira cena da peça 
de Sófocles é, de maneira geral, mais compacta que a versão de Hölderlin. 
Distingue-se desta por uma concentração verbal maior e por uma elabora-
ção mais consciente e intensa do tecido fônico de algumas passagens, que 
confere ao texto maior coesão em função da malha de associações sonoras. 
O uso quase hiperbólico de aliterações, assonâncias e paronomásias, re-
velado – entre muitos outros exemplos – no verso “ao desfavor do vento 
revolvido” (“im Wurf ungünstiger Winde”), acaba por gerar um efeito de 
continuidade maior do que se percebe no texto hölderliniano. 

Porém, a Polinices, pobre morto
Proíbe-se dar túmulo ou lamento. 
Há de jazer, proclama-se de público, 
Sem lápide, sem pranto, 
Fino pasto de pássaros rapaces.
(Campos 1969: 103)

[...] daß man ihn
Mit keinem Grabe berg und nicht betraure.
Man soll ihn lassen unbeweint und grablos,
Süß Mahl den Vögeln, die auf Fraßes Lust sehn. (I, 1)

A essa tendência de agregamento sonoro se soma o fato de Haroldo recor-
rer a uma sintaxe menos meândrica que a de Hölderlin. A obra tardia do 
poeta alemão se caracteriza crescentemente por uma sintaxe entrecortada, 
dotada de uma desconexão intrafrasal bastante complexa e de um amalga-
mento de sintagmas que muitas vezes não compõem um período coeso. 

Weißt du etwas, das nicht der Erde Vater
Erfuhr, mit uns, die wir bis hieher leben,
Ein Nennbares, seit Ödipus gehascht ward? (I, 1)
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A fala de Antígone que abre a peça, dirigida à sua irmã Ismene, é dotada de 
um paradoxal laconismo delatador. Uma tradução literal desse fragmento, 
para fins de intelecção, seria:

Sabes de algo, de que o Pai da Terra não 
ficou sabendo, conosco, que até aqui vivemos,
algo nomeável, desde que Édipo foi arrebatado?

Em sua tradução, Haroldo mantém o caráter fragmentário do texto höl-
derliniano, substituindo – no entanto – o truncamento sintático pelo se-
quenciamento de frases que veiculam o conteúdo de um período completo:

Conheces algo, algo nomeável, 
Que o Pai da Terra nos haja de poupar?
A nós, sobrevivas, algo, 
A nós, provadas, desde o ocaso de Édipo?
(Campos 1969: 102)

A fragmentação do texto haroldiano, com sua justaposição de sintagmas 
completos, muitas vezes em disposição paratática, pode ser revertida pelo 
leitor por meio da recomposição da ordem das frases ou pela dedução dos 
elementos elípticos deduzidos do contexto. Em Hölderlin, no entanto, o 
truncamento sintático corresponde, de fato, a uma interrupção do fluxo 
lógico-verbal, de modo que as lacunas fazem parte indissociável do texto, na 
impossibilidade de se preencherem por dedução. Em sua tradução, Haroldo 
reelabora o encadeamento do texto, a fim de reconfigurar este elemento 
central da obra tardia hölderliniana que representa a fragmentação. No lu-
gar do texto lacunar de Hölderlin, ele gera a ilusão de fragmentaridade por 
meio de cortes sintáticos, do uso mais extensivo da parataxe e da elipse. 

Outro elemento central da tradução de Hölderlin é a predileção pela 
concretude verbal (em geral de ordem imagética e/ou conceitual). No texto 
hölderliniano, muitas expressões geradoras de estranhamento não se dei-
xam parafrasear, parecem não se deixar assimilar pelo entorno contextual, 
permanecendo – em sua materialidade de imagem conceitual ou concei-
to imagético – insubordinadas à abstração e impassíveis de subsunção. 
Trata-se de fatos verbais isolados dentro do texto, inassimiláveis em sua 
concretude irredutível. Talvez seja esse um dos fatores que tenha levado 
Walter Benjamin a afirmar que as traduções hölderlinianas tocam no “pro-
blema primordial de toda tradução”, ameaçando “emurar o tradutor no 
silêncio” (apud Campos 2013: 176), muito embora esse muramento talvez 
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seja mais característico da obra poética tardia de Hölderlin, incluindo-se 
poemas e traduções, do que da atividade tradutória propriamente dita.

Na reconstituição da concretude hölderliniana, Haroldo de Campos 
adota outras estratégias. O poeta-tradutor não se esquiva da síntese abs-
trata em casos nos quais o original opta pela imagem concreta ou simples-
mente não inclui nenhuma síntese conceitual. Aqui alguns exemplos desse 
procedimento: “golpe duplo” (zwei Hände, duas mãos), “morte mútua” 
(verwandten Tod mit Gegnershand, morte parental por mão adversária), 
“me perdoem, se esta é a minha sina” (mir zu verzeihen, dass mir dies ge-
schieht, me perdoem que isso me esteja acontecendo). Por mais que essas 
opções gerem um estrato semântico mais abstrato que o original, os con-
ceitos haroldianos são mais sintéticos – e a síntese, em passagens nas quais 
Hölderlin dilui a imagem ou o conceito em um movimento de expansão 
sintática meândrica, tem um efeito decisivo de concretude. 

Além disso, o texto haroldiano tende à substantivação de expressões 
adjetivas e de sintagmas verbais ou adverbiais: “sangue-do-meu-sangue” 
(Gemeinsamschwesterliches, comum-fraternal), “desde o ocaso de Édipo” 
(seit Ödipus gehascht ward, desde que Édipo foi arrebatado), “náufrago” 
(untergangen, decaído, destruído, naufragado), “réu confesso de seus pró-
prios erros” (nach selbstverschuldeten Verirrungen, após desatinos por culpa 
própria), “aos mortos sob a terra” (sie, die drunten sind, eles, que estão lá 
embaixo). A expressão fixa “sangue do meu sangue”, as imagens de “ocaso” 
ou naufrágio e outros termos como “sina”, “réu” e “morto”, apenas para 
citar alguns exemplos desse procedimento substantivador, geram uma se-
quência de nós semânticos que contribuem para intensificar a concretude 
do texto. No original, a tendência é de diluir a nitidez conceitual por meio 
de um movimento meândrico de verbalização, no qual o objeto se rarefaz 
em meio a uma insolúvel sintaxe labiríntica; dessa maneira, desperta-se 
a impressão de que o a-ser-dito sempre escapa à verbalização definitiva, 
mantendo-se inominado. 

Outro tipo de fratura demonstrado pelo texto hölderliniano é a con-
comitância de um registro altamente poético ao lado do coloquial. Tanto a 
“força da metáfora original” como a direticidade da fala coloquial conferem 
à Antígone de Hölderlin uma crueza bem maior que transparece na tradu-
ção de Haroldo, linguisticamente lapidada em um registro mais solene e 
com alto grau de elaboração da sonoridade – traços esses que a tornam mais 
Kunstpoesie do que Naturpoesie, no sentido primeiro-romântico dos termos. 

Já em suas traduções de três fragmentos tardios de Hölderlin (poemas 
inacabados na extensão, mas de extrema plenitude poética), publicadas em 
1970, Haroldo de Campos se vale de procedimentos congeniais ao poeta 
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alemão: a sintaxe fragmentária e truncada, as palavras compostas causado-
ras de estranhamento, os cortes do verso e as pausas (Campos 1976: 90-
91). “Multianunciadora”, “circunzunir”, “pleno-sentido”, “exsurgir” são 
alguns dos exemplos de criações neológicas que pontuam uma estrutura 
textual praticamente decalcada do poema original, como todas as lacu-
nas e interrupções. Nessas traduções, em decorrência de sua “literalidade à 
forma”, mas também da tendência de concentração e síntese, Haroldo de 
Campos revela ao público de língua portuguesa o que singulariza a obra 
tardia de Hölderlin, em toda a sua complexidade. 

Goethe via Haroldo: Da transluciferação à metamorfose  
da enteléquia

Foi o estudo de outro texto dramático canônico, de autoria de outro po-
eta alemão canônico, o Fausto II, de J. W. Goethe, que levou Haroldo de 
Campos, como tradutor, a realizar com êxito ímpar o que denominava 
“transpoetização” (conceito derivado do termo alemão Umdichtung) e, 
como crítico, a desdobrar suas reflexões sobre tradução em uma teoria da 
transcriação, associando referenciais teóricos díspares, como Walter Benja-
min e Roman Jakobson, em uma metafísica-física da transposição poética. 
Com nenhum outro autor de língua alemã Haroldo demonstrou tal “afi-
nidade eletiva”, a ponto de marcas fundamentais dos originais goetheanos 
impregnarem sua construção teórico-crítica. O propósito da última parte 
deste estudo é assinalar a interdependência entre certas conceitualizações 
da teoria haroldiana, com seu respectivo repertório de imagens, e os textos 
de Goethe por ele traduzidos. 

Além da tradução do fragmento final do Fausto II, a partir da disputa 
entre “deus” e o “diabo” pela alma do protagonista até o fim da peça, que 
insinua seu reencontro com Margarida no céu, Deus e o diabo no Faus-
to de Goethe inclui uma detalhada introdução sobre a matéria fáustica; 
uma recapitulação de expoentes da fortuna crítica do Fausto, a culminar na 
análise da reversão (barroca) de sentido, a partir de uma paralelização do 
Fausto com a Divina Comédia, de Dante15 e da exploração do conceito de 

15 Note-se aqui que, antes de publicar sua tradução de Goethe, Haroldo de Campos havia 
traduzido Dante (Dante: seis cantos do paraíso. Gastão de Holanda 1976) e Stéphane 
Mallarmé (Mallarmé. Com Décio Pignatari e Augusto de Campos. São Paulo: Perspec-
tiva 1978).
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carnavalização de Mikhail Bakhtin; e um comentário sobre sua própria tra-
dução, em cotejo com outras em língua portuguesa, a culminar na síntese 
de sua teoria da transcriação. 

Um dos eixos da argumentação haroldiana – tanto na caracterização 
do original goetheano quanto, como se verá, na teorização sobre tradução 
poética – é o barroco. É importante notar que o barroco a que se refe-
re Haroldo, de caráter “transepocal”, segundo sua designação, marcou o 
seu interesse pela obra tardia de Hölderlin e de Goethe, nas quais Walter 
Benjamin havia assinalado indicações inequívocas de qualidades barrocas 
(Campos 1981: 129). Em Fausto, Haroldo enxerga um hibridismo (de gê-
neros, no caráter tragicômico), a reversão de posições (entre céu e inferno 
na “bufonaria transcendental” identificada no final da peça), a concordia 
discors e a mistura (do sublime e do grotesco na linguagem de Mefistófe-
les), a desmesura (da obra enciclopédica, que abarca diferentes vertentes 
da tradição literária) e o excesso (na saturação da inventividade linguística 
na fala do “inferno” e, por fim, também do “céu”) – todas essas marcas 
barrocas em sentido lato. 

A tradução de Haroldo envolve, antes de mais nada, o resgate de for-
mas poético-dramáticas da nossa tradição (de Gil Vicente a Morte e vida 
severina, de João Cabral de Melo Neto), perspectivadas em diálogo com a 
cena fáustica, e a compilação de um repertório lexical, em parte neologísti-
co, bem mais amplo que o de Goethe, em sua amplitude de registros e de 
estratos históricos da língua. Mesmo se movendo, desmedido e ilimitado, 
dentro desse vasto repositório de referências, formas e vocábulos em sua 
língua, o tradutor se desloca, no entanto, na estreita fresta que lhe permi-
tem as características métrico-rímicas e lexicais do original. É isso que tor-
na a tradução haroldiana, ao mesmo tempo, excessiva e rigorosa. Raramen-
te o autor introduz palavras inexistentes no original apenas para manter o 
esquema rímico, por exemplo. Em geral, os núcleos semânticos de cada 
verso são mantidos em correspondência com o original. Todas as meta-
morfoses sofridas pelo Fausto na “transluciferação” haroldiana provêm não 
da busca de soluções pontuais para a escassez de correspondência entre as 
línguas, mas sim de uma máquina fáustica operada pelo tradutor, ou seja, 
do engendramento de um mecanismo criador alimentado por princípios 
de composição do próprio original. Haroldo parece interiorizar determina-
dos procedimentos presentes no Fausto – como o uso paródico de campos 
semânticos sacro-elevados, a espirituosidade neologística, a diferenciação 
de ritmos para diferentes registros dramáticos – e os utiliza ad libitum. 

A apropriação abrangente dos princípios de funcionamento e de sig-
nificação do original é que garante ao tradutor exegeta o êxito numa “tra-
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dução litúrgica”, na qual se “transubstancia a linguagem do original na 
linguagem da tradução como o oficiante-hermeneuta de um rito sagrado 
que procura conjurar o verbo primordial” (Campos 1976: 97). Essa metá-
fora da transubstanciação ritualística é aplicada por Haroldo, na verdade, à 
tradução de Sófocles por Hölderlin. Essa tradução, tomada como um ori-
ginal em si mesmo, ao ser traduzida para o português, comporia – na trian-
gulação das línguas – um “palimpsesto filológico” (Campos 1981: 102), 
uma imagem que ressalta a concomitância de três textos em sobreposição. 
Na teorização sobre sua tradução do fragmento fáustico, Haroldo não se 
refere, no entanto, à coexistência entre original e tradução, mas sim a uma 
substituição daquele por esta: 

Flamejada pelo rastro coruscante de seu Anjo instigador, a tradução criativa, 
possuída de demonismo, não é piedosa nem memorial: ela intenta, no limite, 
a rasura da origem: a obliteração do original. A essa desmemória parricida 
chamarei “transluciferação” (Campos 1981: 209).

É digno de nota o fato de essa radical formulação implicar uma correspon-
dência com a própria matéria fáustica e com o traço de subversão da ordem 
analisado pelo tradutor no drama goetheano. Essa não é a única correlação 
possível entre as formulações teóricas sobre transcriação e elementos desta-
cados por Haroldo no Fausto II: o movimento plagiotrópico da literatura 
reconhecido na transmissão da matéria fáustica é o mesmo atribuído à 
atividade tradutória como impulso da tradição; o traço paródico e intertex-
tual da obra tardia de Goethe espelha a ideia da tradução como canto pa-
ralelo ao original; a dissolução da “cristalização apolínea” do original pela 
“pulsão dionisíaca” da tradução encontra correspondência no próprio di-
lema fáustico; até mesmo a autoconfessa “apropriação de tesouros alheios” 
por Goethe tem como contraponto a noção de “vampirização” agregada ao 
conceito de transcriação em Deus e o diabo no Fausto de Goethe. 

Um conceito que já aparece no Fausto, mas ocupará Haroldo de Cam-
pos mais intensamente em suas leituras da poesia lírica tardia de Goe-
the, publicadas em dois artigos escritos por ocasião do sesquicentenário 
da morte do clássico alemão,16 em 1982, é a ideia de enteléquia, também 

16 “O arco-íris branco de Goethe”, Folhetim 296, Folha de S. Paulo, 19.09.1982 e “Da 
atualidade de Goethe”, Colóquio Letras 68, Lisboa, julho de 1982. Ambos os artigos 
foram republicados no livro O arco-íris branco – Ensaios de literatura e cultura. Rio de 
Janeiro: Imago 1997. Esse livro inclui ainda dois textos com reflexões de Haroldo sobre 
Goethe, nos quais ele retoma pontos-chave de seu livro de 1981: “Questões fáusticas” 
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assimilada pelo tradutor-crítico em sua busca permanente de reatualizar 
conceitualmente a sua teoria da tradução. No texto crítico que acompa-
nha a tradução do poema “Nicht mehr auf Seidenblatt”, do Divã Oci-
dental-Oriental, Haroldo se remete ao episódio biográfico da visão de um 
arco-íris branco pelo já idoso Goethe, por ele interpretado como o pre-
núncio de uma “nova puberdade”, que seria vivida, no entanto, sobretudo 
literariamente, com a jovem à qual Goethe dirige os poemas do Divã.

Enteléquia, como “a força que nos conduz ao telos, à completude” 
(Campos 1997: 20), é vista por Haroldo sobretudo no sentido de uma 
“dialética metamórfica”, com “ênfase especial na capacidade transformado-
ra do fazer humano”. A essa “operação transmutadora, num sentido me-
tamórfico, de transfusão de pessoas (personae)” (Campos 1997: 18), ele 
associa a tradução poética: 

[...] a melhor maneira de corresponder a esse ‘sobredurar’ (Fortleben), no qual 
o velho Goethe, pensador da morfologia e da metamorfose nas ciências da 
natureza, punha a sua mais decidida convicção, está na operação tradutora, 
no que eu prefiro chamar trans-criação [...] (Campos 1997: 20).

O poema “Nicht mehr auf Seidenblatt”, traduzido por Haroldo como “So-
bre folhas de seda, não mais”, apresenta um amante que atina para o fato 
de que “aqui, antes de mim, um amou” e conclui “eu amo como ele / e 
o adivinho”. Aqui também, o foco temático do poema é abordado meta-
linguisticamente no texto que acompanha a tradução, mais um indício 
da inseparabilidade entre a teoria-prática da transcriação por Haroldo de 
Campos e os textos traduzidos.

Essa assimilação poético-conceitual da ideia goetheana de enteléquia 
também derivou em dois poemas, nos quais Haroldo recombina – frag-
mentariamente – elementos do processo de tradução do Fausto II e da lí-
rica tardia de Goethe e de sua respectiva teorização: “Opúsculo goetheano 
(1)” (Campos 1985: 28-31) e “Opúsculo goetheano (2)” (Campos 1985: 
32-33).17 No caso do trabalho haroldiano com Goethe torna-se visível o 
percurso da leitura constelizadora, passando pela construção teórica que se 
“usurpa” da matéria/materialidade do texto original na mesma medida em 
que a tradução o faz, até a reapropriação desse “palimpsesto” – com seus 

(entrevista publicada no Jornal da Tarde, 03.10.1981) e “Problemas de tradução no 
Fausto de Goethe” (Suplemento Cultura, O Estado de S. Paulo, 16.08.1981). 

17 A esses poemas em torno de Goethe se soma o jocoso “lamento do conselheiro de wei-
mar (captado na radiomúsica das esferas)”, publicado em Campos (1998: 81-82).
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estratos poéticos, crítico e tradutório – como material da própria poesia. 
Nada mais elucidativo do que esse movimento da obra haroldiana para se 
compreender como a atividade tradutória engendra a tradição literária. 
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Figuras intra e interlingüísticas en la poesía 
de Haroldo de Campos 

K. Alfons Knauth

Introducción

La “figura” en cuanto imagen y concepto es un elemento central del po-
liglotismo poético y crítico de Haroldo de Campos. Se refiere tanto a la 
figura retórica interlingüe particular como al imaginario e ideario del plu-
rilingüismo literario en general, conectándose además a una imago mundi 
histórica y universal. La figura plurilingüe se relaciona también con las 
figuras visuales y sonoras de los medios audiovisuales, a partir del principio 
verbivocovisual del mismo lenguaje, oral y escrito.

El siguiente análisis se organiza en función de las (meta)figuras del 
imaginario e ideario del plurilingüismo, que orientan explícita o implícita-
mente la configuración y transfiguración de las figuras interlingües en los 
poemas y poemarios de Haroldo de Campos. 

1. La “polipalavra” intra e interlingüe

En Galáxias, la obra mayor del autor, la poliglosía se articula como “poli-
palavra”, una figura abstracta y conceptual que abarca tanto la heteroglosía 
intralingüe como interlingüe, el texto como el intertexto, la creación como 
la cita, todas “figuras de escrita uma polipalavra” (Campos 1976: 239, 
“mais uma vez”).1 El conjunto de esas figuras constituye la “possível figura” 
de una obra que se abre a la reescritura, como lo insinúa el subtítulo de la 
primera publicación (incompleta) de Galáxias en Xadrez de estrelas, “frag-
mentos – possível figura”. Esta interpretación se puede combinar con la 
interpretación “figural” de la “Erfüllungsfigur” planteada por Erich Auer-
bach con respecto a figuras bíblicas y medievales (Auerbach 1967: 83-84), 

1 A continuación, todas las referencias a “Campos 1976” en el texto y en las notas (con 
pocas excepciones) constarán tan solo del número de página(s), del título o de la(s) 
palabra(s) inicial(es) del poema respectivo (entre paréntesis). 
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y bajo una forma secularizada y moderna en su Mimesis (White 1999). Por 
lo demás, la “possível figura” se puede relacionar con la idea cabalística de 
la recomposición (Tikun) del vaso quebrado del espíritu divino (Shevirat 
ha-Kelim), o sea, del lenguaje universal en el sentido alegórico de Walter 
Benjamin.2 Finalmente, hay que señalar la afinidad con el concepto de la 
figura a la vez fractal y total desarrollada en la Rayuela de Cortázar, entre 
otras, la del posible “Kibbutz del deseo” como figura transcendental de la 
“rayuela”, así como la figura de la Torre de Babel, levantada y derribada 
contemporáneamente (Cortázar 1989: 369, 647, 715-717, cap. 36, 109, 
141). 

Considerando la oposición entre heteroglosía intralingüe e interlin-
güe, la “polipalavra” intralingüe transforma la lengua materna a tal punto 
que parece una lengua extranjera mediante desviaciones estilísticas3 –fi-
guras retóricas– de tipo barroco, neobarroco, parolibrista y espacialista, 
por ejemplo, neologismo, palabra-maleta, oxímoron, hipérbaton, elipsis, 
poliptoton, polisemia, kyklos y tmesis, como concentradas en el poema 
“SI(LêN)CIO” (cf. infra). 

La heteroglosía interlingüe introduce palabras y secuencias extranjeras 
en la lengua materna, las cuales constituyen figuras específicas, como la pa-
ronomasia interlingüística in absentia (ave = pájaro y saludo) y el binomio 
translatorio in praesentia (spezzato, partido), además de las citadas figuras 
retóricas intralingüísticas, potenciadas interlingüísticamente.

Por medio de la “polipalavra” se establece un diálogo entre los distintos 
idiomas, una suerte de interlecto situado a todos los niveles del discur-
so. Los idiomas, contrariamente a la mera traducción, funcionan como 
actos predicativos integrados, en vista de la constitución de un enuncia-
do común y plural, completamente nuevo. En comparación con el bi o 
plurilingüismo intertextual de la traducción, el texto plurilingüe tiene un 
estatuto más autónomo, mientras que la traducción resulta esencialmente 
heterónoma. Sin embargo, hay importantes interferencias entre traduc-

2 Véase Las vasijas quebradas. Cuatro variaciones sobre la ‘tarea del traductor’ (Claro 2012). 
Benjamin reduce los siete vasos quebrados (Shevirat ha-Kelim) de Isaac Luria a uno solo 
para facilitar la analogía entre el vaso y sus fragmentos, por un lado, y la unidad del 
lenguaje y la pluralidad de las lenguas, por el otro.

3 El concepto de la figura retórica se diferencia –más allá de la clásica desviación de la 
norma– como un écart entre opciones escogidas y descartadas, lo que crea un espa-
cio figurativo de la presencia y ausencia de los enunciados realizados y no realizados 
(Genette 1966: cap. “Figure”).
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ción y poema plurilingüe, particularmente en una obra tan dual como la 
del traductor y poeta Haroldo de Campos (Knauth 2009a).

En el poema plurilingüe acontece que ya no se distingue ninguna len-
gua materna particular, dado que la lengua materna se extraña y las len-
guas extranjeras se familiarizan: el “idiomaterno” se hace “babelidioma” 
(50, “Ciropédia” no.10) y viceversa. Lo que implica un –oculto– lenguaje 
universal y plural, donde los idiomas se funden por medio de la “intraduc-
ción”, cuyas huellas aparecen en la obra plurilingüe (Block de Behar 1990: 
80-82, 2011b: 27-40, 2014: 42-52). 

Además de su alcance global, la “polipalavra” de Haroldo tiene un 
valor local: ella inauguró, conjuntamente con el grupo Noigandres, una 
especie de Palabrás, palabra-maleta interlingüística específica de la viajera 
poesía concreta de Brasil (Knauth 1996).4

2. La Torre de Babel como topos totalizante

El imaginario que rige polipalabra y poliglosía en la poesía de Haroldo de 
Campos se configura alrededor de la figura arquetípica del multilingüis-
mo, que es la totalizante Torre de Babel donde el “babelidioma” se vuelve 
“idiomaterno” del poeta. A la Torre de Babel se asocian las figuras contra-
rias y complementarias de Pentecostés y del LogoDendro, del Idiomar, de 
la Constelación y del Dado, del Eros y del Mestizaje, de la Serpiente y de 
la Pitonisa Délfica (vs. Zeus panomphaios), y finalmente del Metabolismo 
‘glotofágico’ del cuerpo social, individual y textual. Todas esas figuras se 
presentan de forma fragmentada, amalgamada y dispersa en el macrotexto 
y “martexto” (239, “mais uma vez”) ‘heráldico’. Ellas se configuran y trans-
figuran como ‘constelaciones’ móviles, parecidos a los protéicos “designs” 
en el flujo de los The Cantos de Ezra Pound (Pound 1986: 659): “estes sig-
nos que se desenham num fluxo contínuo” (229, “principiava a encadear-
se um epos”). 

En función de la lectura a la vez libre y dirigida del poema, los “frag-
mentos” señalados en el subtítulo de las Galáxias de Xadrez de estrelas se 
refieren tanto a los de la Torre de Babel (227, “mármore ístrio”) como a 

4 Cf. Severo Sarduy: “A obra de Haroldo de Campos seria como [...] um espaço da fala 
vasto e barroco como o mapa de seu país” (Campos 1979: 125). 
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los del nau-fragio del texto-“oudisséia”5 (242, “nudez”), texto-“nihilíada” 
(238, “cadavrescrito”) o “mortopopéia” (239, “mais uma vez”) deshecha 
en “areia” o sea “livro de areia”, y a los asociados vasos quebrados del cos-
mocaos. 

Al límite, el flujo de los signos y figuras afecta a la misma Torre de 
Babel en tanto topos totalizante, o sea babelidiomaterno, desplazándola, 
reemplazándola dentro del des/orden jerárquico de las distintas configu-
raciones multilingües. Así, la figura babélica será reconfigurada mediante 
la figura ctónica y multimaterlingüe de la Pitonisa Délfica (vease cap.10). 

3. La translatio transatlántica de la Torre de Babel

La figura de la Torre de Babel está amarrada litoral y literalmente al río y 
al mar, debido en primer lugar a su posición ‘meso-potámica’ (entre-ríos) y 
luego a su traslado transatlántico desde Europa hacia América. Este trasla-
do se efectúa en el ámbito de la translatio imperii et studii (Knauth 2009b), 
la cual se inscribe en el “percurso textual” de Haroldo desde “Super Flumi-
na Babylonis” y “thálassa thálassa” hasta Galáxias y Entremilênios. Durante 
el traslado la Meersprachigkeit de la “pélago-linguagem” (239, “mais uma 
vez”) se amalgama intimamente con la Mehrsprachigkeit babélica que va 
multiplicándose en el mestizaje con las multi-lenguas autóctonas de Amé-
rica (Knauth 2011: 169-171; 2014: 10). Esa dinámica migratoria de la 
Torre es una característica del babelismo europeo y americano que generó 
un ideario e imaginario del desplazamiento transcultural e interlingual.

La translatio de la Torre se hace en varias etapas y direcciones, idas y 
vueltas espaciotemporales: la pirámide babilónica trasladada por la Meso-
potamia con sus diferentes idiomas o “dialetos” (25, “Super Flumina Baby-
lonis”), incluso el sánscrito, el griego y el latín como lenguas imperiales y/o 
de cultura, cuyos vestigios forman un “istmo entre os dois hemisférios”6 
(16, “O Faquir”); el portugués, transportado a lo largo de los descubri-
mientos a través del Atlántico, con la virgen barroca como mascarón de 

5 La cacografía “oudisséia” que desfigura la palabra “odisséia” introduce la partícula grie-
ga de la negación “ou”, la cual forma parte también del pseudo-nombre de Ulises “ou-
tis” (nadie) cruzándose con “oudén” (nada). 

6 El “istmo” se refiere a la flauta de un Faquir quien sirve de mediador transcultural, 
transmitiendo no solamente el son de su flauta, sino también algunos elementos de 
sánscrito a través del poema epónimo.
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proa (6, “thálassa thálassa”), mestizándose al punto de crear un “brasilisco 
[...] babelório” (238, “cadavrescrito”); la translatio y retranslatio de la Torre 
Eiffel, es decir, la “tour eiffel” de la “cidade babelbarroca” evocada como 
una flor retórica durante la lectura del (triste) “tropique no café flore” (211, 
“esta é uma álealenda”) de París, recordando la Tour Eiffel tropical y tropo-
lógica del modernismo brasileño, así como los Tristes Tropiques de Claude 
Lévi-Strauss importados desde Brasil; y finalmente, los fragmentos hete-
róglotos de la Torre de Babel que en esta perspectiva ya se derribó en el 
paraíso: “seu paraíso era spezzato partido também feito de fragmentos [sc. 
de italiano, de portugués] e crollava caía como uma torre derrupta” (227, 
“mármore ístrio”). 

4. El babelismo disfórico

En el citado fragmento de Galáxias, la Torre de Babel asume un carácter 
disfórico que va amplificándose en la secuencia final del poema “ach lass 
sie quatschen” (209). Este poema trata del holocausto, tema de una agitada 
conversación sobre el nazismo en Stuttgart con un “babelbêbado” o sea 
“babelborracho”. La Torre de Babel se erige en la interpolada sinagoga de 
Praga como una muralla labirintorrendada, un monstruo compuesto de 
las palabras fragmentadas labirinto, torre, orrenda, rendada y dada, es decir 
una columna conmemorativa de un gran montón de nombres de cadáveres 
acumulados nomessobrenomessobrenomessobsobre / nomes:7

[...] babelbêbado [...] tudonada importa aqueles brutos / blondos bárbaros 
massacraram todos os juden de praga agora uma sinagoga / uma parede ren-
dada labirintorrendada nomessobrenomessobrenomessobsobre / nomes e são 
todos os mortos todos os milmuitomortos como um arabesco

5. El babelismo eufórico

El babelismo de Haroldo de Campos, cierto, demuestra rupturas disfóri-
cas, pero estas rupturas se reparan mediante una dialéctica de la negación 
de la negación, similar a la figura de la “poética negativa” en La Biblioteca 

7 Esa horrenda Torre recuerda el “Babelturm” multilingüe del Kazett en la novela Se 
questo è un uomo de Primo Levi. Para el tópico del holocausto en Haroldo de Campos 
véase la tesis de Jasmin Wrobel (work in progress).
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de Babel de Borges.8 Predomina el entusiasmo eufórico de la exuberancia 
verbal y del mestizaje de las lenguas, regido por un lúdico “Lausverbi” 
(51, “Ciropédia” no.10) y un “furor verbi” (50, “Ciropédia” no.10) neo-
barrocos.9 De manera parecida operan los principios lúdicos del coup de 
dés mallarmeano, del joyceano juego de palabras o Sprachenspiel; del Glas-
perlenspiel de Hermann Hesse; el wortizismo de Galáxias y el Xadrez de 
estrelas; y finalmente “o jogo do poema” confrontado al juego de fútbol en 
la pop-poética Anatomia do gol (Campos 1985a: 100-103): aquí, el poema 
autotélico trasmuda el telos de la entelequía aristotélica en un auto-gol nun-
ca alcanzado: “ninguém atinge essa / meta [...] / sede secreta (gol)”. 

La estética del “suspenso” ante el imposible “gol” de la poesía corres-
ponde al diferimiento infinitesimal de la meta estética de Borges puesta a 
punto en el relato “Undr” (1975) y en el ensayo “La muralla y los libros” 
(1952). Esa estética es un avatar de la poética “figural” que Erich Auerbach 
plantea como la posible quintesencia de la Divina Commedia de Dante: 
la obra de arte como figura de una “noch unerreicharen Erfüllungswirkli-
chkeit”, es decir, como una figura de la verdad infinita (Auerbach 1967: 
83-84), una verdad, sin embargo, que en la época posutópica resulta no 
tan solo inefable, sino igualmente ficticia. El imposible ‘gol redentor’ del 
poema de Haroldo resulta una actualizada “Erfüllungsfigur”, en conformi-
dad con la fórmula de Hayden White: “this redemption [reconfigurada por 
la Mimesis de Auerbach] takes the form less of a fulfillment of a promise 
than of an ever renewed promise of fulfillment” (White 1999: 88).

En la obra de Haroldo, el “furor verbi” y el vorticismo verbal impulsan, 
además, la amalgama permanente de las varias figuras meta e interlingüís-
ticas. Desde las primeras poesías, es el Eros –una de las figuras primordia-
les del inter-lingualismo– quien embrasse y embrase los distintos idiomas, 
les enlaza en un abrazo multi-lenguas y multi-labia: “Wortlieb Motamour 
Loveword” (50, “Ciropédia” no.10). Ludolabilibidolingual. 

Junto con la lengua extranjera el abrazo het/erógloto envuelve tam-
bién la neología de la lengua materna. En la poesía “SI(LEN)CIO” (1956) 
(73), las palabras básicamente idiomaternas resultan totalmente fractura-
das, tanto a nivel verbal como métrico y tipográfico, al punto de parecer un 

8 Para la aplicación de la dialéctica negativa de Adorno a la obra de Borges véase Block 
de Behar (2011a: 48-49).

9 Véase también el epígrafe programático de Rilke “Ich rühme” (30, Auto do possesso); 
así como el canto védico, el mantra primordial “udghita” o “OM” (236, “a criatura de 
ouro”). 
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nuevo lenguaje, una forma de gliglico libidinoso y glosolálico, cortazariano 
avant la lettre. Se nota en particular la tmesis, transverbal y transfrástica, 
que corta y disemina las tres sílabas de la palabra-maleta “si/lên/cio”, de 
cabo a rabo, a través del texto entero. En el centro del poema se erige una 
torre denominada “turris de talis/man”, la única heteroglosía propiamente 
dicha del poema. La torre lleva una connotación claramente sexual, en el 
contexto del “cio”, es decir, la brama del “silên-cio” o un latente ‘cio do 
Silen-o’; en el contexto también de la “tur/gida torre” del poema conti-
guo “O pavilhão da orelha” (74) y, finalmente, en la fálica Torre Eiffel del 
paradigmático poema babélico “Tour” de Blaise Cendrars –“Étincelle des 
horizons simultanés / Mon sexe // O Tour Eiffel [...] O Babel!”.

Además, la “turris de talis/man” constituye una variante de la (poste-
rior) TORRE A ESMO [Torre al azar] del poeta concretista Décio Pig-
natari que Haroldo comenta en su ensayo A Arte no horizonte do provável, 
calificando el proceso constructivo de ese poema ‘torrencial’ de “desbabeli-
zação e babelização da linguagem” (Campos 1977: 31). El poema, modelo 
de una Kippfigur (figura reversible), consiste en dos estrofas. La primera 
contiene la serie de las siguientes torres, algunas pseudo-torres homónimas, 
todas heteróglotas, intra o interlingüísticamente: TORRE DE BABEL, 
TORRE DE BELÉM, TURRIS EBURNEA, TOUR EIFFEL, TOUR 
DE FORCE, TOWER OF LONDON, TOUR DE NESLE, TORRE 
DI PISA, TORRE A ESMO. La segunda estrofa presenta la torre “re-ba-
belizada”, caída y fracturada, una combinación aleatoria (“a esmo”) de to-
das las letras que formaban las palabras de la primera estrofa. La TURRIS 
EBURNEA parece apuntar a la culteranista y neobarroca torre de marfil en 
la cual el poeta Haroldo de Campos se encierra vistosa y voluntariamente, 
junto a su poema autotélico “SI(LEN)CIO”, donde multilingualismo y 
silencio coinciden misteriosamente. 

6. La configuración del LogoDendro y de la serpiente bífida

La Torre de Babel también se enlaza estrechamente con el Árbol de las 
Lenguas, el multilingüe LogoDendro (Knauth 2012), que el poeta plan-
tea en el Paraíso, anticipando y amalgamando los mitos de Babel y de 
Pentecostés, y dándole un sentido positivo al poliglotismo originario. Esta 
configuración innovadora –inspirándose quizás en el árbol polígloto del 
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jesuita barroco Athanasius Kircher–10 se inaugura con la invocación “A 
Árvore Ave! para o babelidioma” en el poema metapoético “Ciropédia” 
(50, no.10). El LogoDendro babélico o sea “Árvore da Linguagem” figura 
asimismo en el poema “thálassa thálassa” (44, no. 6). Ahí, sus raíces, cam-
biándose en un cordón umbilical, se afilian a la imagen “materlingüística” 
de la “Mãe do Verbo”, mientras el tronco del árbol se ramifica en múltiples 
idiomas aleados mediante un arco-iris que aparece en forma de epifanía en 
el plumaje de un “ave” paradisíaca:11 “Tua copa incendiada de dialetos / 
Onde a Ave-do-Paraíso é um Iris de Aliança” (44). 

Los “dialetos” pentecostalmente flamantes del babelidioma arbores-
cente responden a los “dialetos” fatalmente flamantes de la pirámide de 
Babilonia en el poema “Super Flumina Babylonis”. De ese modo se so-
breponen las figuras plurilingües de la Torre de Babel y del Árbol de las 
lenguas. El árbol, por así decir, se fosiliza en la piedra de la Torre como 
acontece similarmente en el siguiente fragmento de Signantia quasi coelum 
/ Signância quase céu, el paraíso terrestre del poemario homónimo:12 “Dén-
dron: / árvore // esta pedra / arboriza-se por dentro” (Campos 1979: 34). 
En esta compleja figura –un binomio, una paronomasia y una políptoton 
intra e interlingüísticas,13 configuradas sintácticamente como quiasmo y 
como kyklos– se distingue otra figura vegetal, la diseminación multilingüe 
de la semilla ‘logodéndrica’. El epígrafe del ciclo paradisíaco –sacada de 
Novalis– anuncia el tema de la diseminación o “diáspora”: “Das Paradies 
ist gleichsam über die ganze Erde verstreut –und daher so unkenntlich 
geworden” (Campos 1979: 25) [El paraíso está dispersado por así decir 
por la tierra entera –y por eso resulta tan irreconocible] –un contrapunto 
más bien positivo de la bíblica Torre de Babel y de la consecutiva diáspora 
más bien fatal–. La fértil semilla paradisíaca del verbo multiplicado brota 

10 Œdipus aegyptiacus (1652-1654) vol.1, ilustración entre las páginas 286 y 287 (Knauth 
2012: 120-122).

11 El homónimo ‘ave’ (pájaro y saludo), en el contexto del “Ave-do-Paraíso” (44, “thálassa 
thálassa” no. 6) y “A Árvore Ave! para o babelidioma” (50, “Ciropédia” no. 10), asocia 
los cuadros renacentistas donde un papagayo –otro ‘ave de paraíso’– la saluda a la Ma-
dona con la palabra “Ave”.

12 El poemario en su conjunto resulta una inversión, una Kippfigur de las tres “pirámides” 
de la Divina Commedia de Dante (Inferno – Purgatorio – Paradiso → Signantia quasi 
coelum – Status viatoris – Esboços para uma Nékuia), lo que completa las figuras rever-
sibles de la Divina Commedia presentadas en Knauth 2014 (119-122), pero no como 
figura textual e interpretativa, sino intertextual y re-creativa.

13 Binomio: Déndron (gr.) – árvore (pg.); Paronomasia: Déndron (gr.) – dentro (pg.); 
poliptoton: árvore (pg.) – arboriza-se (pg.-lat.).
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en una estrofa bilingüe del poema leitura de novalis / 1977: “alles ist sa-
menkorn / tudo é semente” (Campos 1979: 49). 

En “thálassa thálassa”, la Madre del Verbo, al igual que el Árbol del 
Lenguaje, está bifurcada como la lengua bífida de la serpiente: “bífida 
como a língua dos Dragões” (44, “thálassa thálassa” no. 6). Pero esa lengua 
bífida no es la expresión de la mentira pecaminosa, como en el Paraíso bí-
blico, sino de la vitalidad y fertilidad, en conformidad con las divinidades 
mexicanas y los bífidos ofidios de la Babilonia (cf. supra) y de la India (cf. 
infra). 

La bífida Madre del Verbo incluso lleva un tinte de “matriarcado 
do Pindorama”. El poeta bastardo –“o Bastardo” (43, “thálassa thálassa” 
no. 4)– le dirige a la Madre del Verbo un himno híbrido que califica, para-
doxalmente, de lenguaje puro: “este idioma castiço” (44, “thálassa thálassa” 
no. 6).

En consecuencia, se trata de una deconstrucción del mito bíblico me-
diante una valorización positiva tanto de la lengua bífida de la serpiente 
como del árbol bifurcado y del poliglotismo primordial. Este no está con-
taminado por el pecado original ni afectado por un castigo divino, aun 
cuando implique aspectos conflictivos. “É tempo de se libertar a obra de 
arte criativa da [...] mística do pecado original”, confirma Haroldo en el 
ensayo “Poesia e paraíso perdido” (Campos 1987: 35). Ya en “Ciropédia” 
el topos del Lostparadiso (50, no.8) se combina con la positivización del 
lenguaje bífido.

La presencia de las Hespérides en el cortejo de la Madre del Verbo su-
giere que el Paraíso se desplaza hacia América donde, según la leyenda di-
vulgada por Fernández de Oviedo, el rey hispánico Hespero ya gobernó las 
Indias Hespéridas mucho antes de la era cristiana. En América, el Paraíso 
bíblico se va implantando como nuevo Paraíso polígloto, configurado en 
el título y poemario Signantia quasi coelum / Signância quase céu: “Virgem 
barroca, figura / Na proa dos navios [...] O Mar almirante [...] Mãe do 
Verbo cercada de hespérides desnudas” (“thálassa thálassa” no. 6). En el 
“martexto” de Galáxias las Hespérides y el dragón multilingüe Ladon se 
verán sustituídas por las multi-lenguas divinidades mexicanas Cihuacóatl, 
Tlaloc y Xochiquetzal flanqueadas por las pirámides de Teotihuacán y de 
Cholula y por los volcanes del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl (221, “aquele 
como se chamava”).14 

14 En Galáxias hay una posible confusión o amalgama entre las pirámides de Teotihuacán 
y la Tlachihualtépetl de Cholula, dado que es la última y no la primera que se sitúa 
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La suposición de que desde los primeros poemarios de Haroldo opera 
el principio de la translatio studii transatlántica se confirma por el hecho de 
que el poeta “bastardo”, protagonista “menino” del poema “thálassa thálas-
sa”, se dispone a restaurar el espíritu de la lengua provenzal, “a língua d’oc 
dos vaticínios” (44), lo que señala las actividades del grupo Noigandres que 
se estaba constituyendo en São Paulo a comienzos de los años cincuenta y 
en cuya revista homónima el poema fue publicado (no. 1, 1952). Esa “lín-
gua d’oc dos vaticínios” sigue figurando en Galáxias, donde el vaticinador 
Tiresias usa la antigua palabra provenzal “companh” al profetizar el futuro 
destino de los compañeros de Ulises (242, “nudez”). 

7. La figura de la glotofagia

Un principio fundamental de la translatio y retranslatio studii transatlántica 
es la “antropofagia” cultural (junto con la glotofagia). Esta se articuló en el 
Manifesto antropófago a través del célebre eslogan “Tupi or not Tupi” con 
el cual Oswald de Andrade y la lengua tupi se comieron a Shakespeare y 
su sublime lengua inglesa (...gostosa demais...), como al mismo tiempo la 
novela antropofágica Macunaíma de Mário de Andrade se comió la lengua 
portuguesa e inauguró (tras los precursores José de Alencar y Sousândra-
de) la lengua literaria brasileña, hibridizada con elementos amerindios y 
afroamericanos, incluso zoófonos, además de idiomas europeos, como el 
italiano, el francés, el inglés y el alemán. Haroldo de Campos, con sus 
numerosos estudios históricos sobre la antropofagia, incluso su aplicación 
a la teoría y práctica de la traducción y de la poesía, es uno de los más emi-
nentes y “voraces” neo-antropófagos (Campos 2010: 2013).

En general, las figuras de la devoración y la glotofagia resultan ambi-
valentes tanto en el plano estructural como en el axiológico: se refieren a 
la glota devorante o devorada, sea unilateral o bilateralmente, sea imperial 
o interculturalmente, hasta la comunión de las lenguas; se valorizan o se 
desvalorizan política o poéticamente.

El imaginario glotofágico, que forma parte de una semiótica somática 
del plurilingüismo, se relaciona de manera muy significativa con el imagi-
nario babélico y náutico de la poesía de Haroldo de Campos. En primer 
lugar, el poeta reconfigura el género macarrónico mediante la “macarronía-

“abaixo” de las citadas montañas gemelas Iztaccíhuatl y Popocatépetl. 
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da em malalíngua” (238, “cadavrescrito”), entablada ya durante el moder-
nismo por el glotón y “glotofágico” Macunaíma, en la estela también del 
prototipo del macarronismo, es decir, del Baldus (1517) de Folengo cuya 
“gondola” poética, al igual de la caravela de Colón, descubre un nuevo 
mundo, el del escondido “lagus suppae” donde las glotonas Ninfas maca-
rrónicas inspiran e incorporan al poeta gondoliere el “arte maccheronica” 
(Baldus I, v. 1-63). La góndola macarrónica reaparece en Galáxias bajo la 
forma del poeta “gondondoleando em nulaparte” o sea en el “fecalporto” 
(242, “nudez”).

Otro, y todavía más destacado modelo macarrónico en relación explí-
cita con el descubrimiento del Nuevo Mundo, fue la novela ‘gastrocéntrica’ 
Gargantua et Pantagruel de Rabelais,15 modelo tanto de Mário de Andrade 
como de Haroldo de Campos. 

La semiótica gastronómica del lenguaje se basa en la aprehensión, gus-
tación, devoración y digestión del mundo por medio de la lengua y los 
órganos concomitantes en el sentido sensual y mental de los términos. 
Los términos a/prehender y com/prender, be/greifen y to catch en los varios 
idiomas románicos y germánicos ilustran el carácter prensil y captor del 
lenguaje y del intelecto, connotando su dimensión animal y evolutiva (Kn-
auth 2013: 47-51). No es tan solo la mano del mono, sino también la 
lengua de la rana que actúa de órgano prensil y predatorio. 

El poeta obtiene una notable extensión lingüística de la lengua me-
diante palabras diversamente compuestas como labilingue (48, “Ciro-
pédia” no.3), violíngua (63, “a naja vertebral”), lambda Língua (62, “a 
naja vertebral”), cunilingue (240, “esta mulher-livro”) y ludilínguas (58, 
“Claustrofobia”), con las cuales la lengua portuguesa se incorpora nuevas 
competencias lexicales, morfológicas y expresivas. Gráficamente, la lengua 
está representada por medio de la letra L o sea lambda, tal como la citada 
“lambda Língua”, o mediante las múltiples volutas pintadas verbal y vi-
sualmente en la poesía de Haroldo, muchas de las “volutas” connotando la 
“voluptas” libidolingual.16 La correspondencia entre la lengua, la letra L y 

15 “Messere Gaster, premier maistre ès ars du monde” (Le Quart Livre, cap. LVII). Con 
la imagen de la devoración del tuétano de los más “bravos” y eminentes escritores 
(“redevorar o tutano diferencial”) Haroldo (Campos 2013: 220, 232) parece inspirarse 
concretamente en la imagen rabelaisiana “rompre l’os et sucer la substantifique moelle” 
(“Prologue” de Gargantua).

16 Véase la lambda vertebral y bilingüe de la palabra compuesta “silbernsuave” en el poe-
ma “a naja vertebral” (Campos 1976: 62-64). La serpiente NAJA, derivada del sánskri-
to naga y su simbolismo cósmico, reúne la “lambda Língua” tanto de la forma vertebral 
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la voluta se demuestra por ejemplo en el Alphabet organique de Charles de 
Brosses (Genette 1976: 126-127).

En las citadas palabras compuestas se connotan las distintas figuras y 
funciones del lenguaje. Así, el compuesto labilingue sintetiza los dos térmi-
nos concurrentes de la denominación del lenguaje en hebreo, en latín y en 
griego, los tres idiomas originarios de la Biblia: ŝapa (hebr.) = labio, glotta 
o glossa (gr.) y lingua (lat.). Con esa “polipalavra” el poeta logra señalar la 
pluralidad de las “lenguas” dentro del propio nombre del lenguaje. 

La palabra-maleta violíngua transporta la consonancia entre el lenguaje 
verbal y la música, mientras la palabra cunilingue revela el “lío” entre la 
lengua y el sexo, propagado por el contexto (het)erógloto del lingam y del 
yoni, del sánscrito y del kamasutra (240, “esta mulher-livro”). Se puede 
sumar a estas “polipalavras” la figura mítica de la “górgona” multi-lenguas, 
(het)erógenas y (het)eróglotas, “cujas línguas são ventosas erógenas” (236, 
“a criatura de ouro”), actuando como órganos prensiles, en contacto di-
recto con una “máquina da linguagem multivorante multivoraz” (236, “a 
criatura de ouro”). Hay que mencionar también que la Gorgona, bajo el 
sinónimo de la Medusa, es la “musa [...] medusa” del poeta (241, “passa-
tempos e matatempos”). 

Finalmente, la palabra ludilínguas expresa el principio del juego poéti-
co, tanto en el sentido de los Schiller, Mallarmé, Christian Morgenstern y 
Hermann Hesse, como del barroco y neobarroco latinoamericano.

La lengua somática, especialmente multi-lingüe, llevaba una connota-
ción peyorativa, hasta diabólica, en la tradicional cultura occidental, con-
trarrestada por una revalorización del multilingüismo somático y por la 
presencia de las culturas amerindias y orientales en la poesía de Haroldo. 
Sin embargo, el mito bíblico de Pentecostés ofrecía a la cultura occidental 
un imaginario sublimado del multilingualismo bajo la forma de las lenguas 
de fuego. En el poema “Délficas” (Entremilênios) el poeta se sirve de la 
figura multi-lingüe de Pentecostés – 

línguas em 
pentecostes 
tantas 
grego(neo) inglês francês espanhol
hebraico(neo) italiano árabe hindu

como de la lengua bífida de la víbora, además de la cola de la sirena fundida con la 
serpiente.
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(ayyappa paniker)
afro-sons da nigéria à costa
do marfim sini-sons
lituano russo – 
babel re-
conciliada – 
toda essa polissonora
constelação de línguas (v. 34-46)

– mientras en el episodio veneciano y poundiano de Galáxias él configura 
la lengua junto con la llama en una secuencia neológica y sinestética del 
libro-mosaico –“legível numa língua flamíssona” (227, “mármore ístrio”)–, 
posiblemente bajo el impacto de los mosaicos pentecostales de la Basílica 
de San Marco.

Aparte de la lengua y de los labios, el ‘dentalismo’ desempeña un papel 
de primer plano en el imaginario ‘glotofágico’. Los dientes son el más vio-
lento de los órganos del lenguaje. El ‘dentalismo’ fue el promotor del alfa-
beto en Europa: Cadmos, hermano de la mítica figura Europa, sembró los 
dientes de un dragón –dos triples filas de dientes– de donde brotaron los 
héroes tebanos y espartanos, ‘armados hasta los dientes’, ‘armés jusqu’aux 
dents’, ‘bis an die Zähne bewaffnet’.17 En consecuencia, el riguroso orden 
de las dos por tres filas de dientes “espartanos” se relacionó fácilmente con 
el orden de una falange militar, incluso con la mentalidad marcial y gloto-
fágica de la civilización occi/dental,18 bajo el impacto sin duda de la hazaña 
de Cadmos en las Metamorfosis de Ovidio frente al monstruoso dragón: 
“tres vibrant linguae, triplici stant ordine dentes” (III, 34). 

Haroldo de Campos parece valerse de este mito occi/dental en el poe-
ma ‘antropofágico’ y ‘glotofágico’, tratando del rapto de Helena en Entre-
milênios (Campos 2009: 197-198). A Menelaos, “rei de Esparta”, el Troya-
no Páris le rapta a la esposa Helena, usando contra el Espartano sus propias 
armas dentales: “lhe raptaste [cursivos míos] a bela Helena”, tras evocar 
la des/dicha del “castrato Urano”, en proxeneta alianza con la diosa de la 
belleza: “Cafetão de Afrodite”. Por otra parte, Helena se revela directa e in-

17 Rabelais, uno de los autores clásicos de la glotofagia y bibliofagia, calificó a uno de los 
bibliófagos bíblicos (Ezequiel) como “clerc jusques aux dentz” (Rabelais 1955: 882-
883).

18 Cf. Canetti 1980: 228-230; McLuhan 2008: 79-80, 89-90.
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directamente como devoradora de hombres, de naves y de ciudades: “nau-
voradora / urbevoraz / homívora”, y además devoradora de lenguas, dado 
que la caracterización de Helena como la de Páris se hace en tres idiomas, 
constituyendo tres estrofas alineadas como una falange de paranomasias 
interlingües. Aquí dominan –aparte de unos fonemas dentales y uvula-
res– la lambda ‘lingual’ que Helena aprovecha para incorporarse lenguas 
extranjeras, en particular la lengua inglesa a la cual impone las letras y el 
sonido de su propio nombre griego, en la forma de un quiasmo morfoló-
gico e interlingüístico: “ἑλέναυς / ̔έλανδρος / ἑλέπτολις [capturando naves 
/ capturando hombres / conquistando ciudades] // ship’s-hell / man’s-hell 
/ city’s-hell // nauvoradora / urbevoraz / homívora”.19 Aparentemente, la 
shakespeareana “Helen of Troy” de Haroldo re-encarna el principio “Tupi 
or not Tupi” de la antropofagia cultural.

8. La configuración g/astronómica

En Galáxias, el imaginario gastronómico se cruza con el astronómico en 
la medida en que el poeta aspira a comerse las (propias) constelaciones 
multilingües en un ritual gloto y autofágico. La palabra galáxias contiene el 
étimo griego to gala (= la leche; gen. tou galaktos), que se ve actualizado en 
varios idiomas, como en el italiano di “via lattea” (212, “ma non dove”), el 
español “lácteo” (228, “calças cor de abóbora”), el portugués “leite” (236, 
“a criatura de ouro”), además por la alusión a la fábula de Polifemo, etimo-
lógicamente el poli-hablador, y Galatea o “galateia”, la ninfa blanca como 
la leche, enredada en la tela (“teia”) del texto y de las palabras-estrellas 
(240, “esta mulher-livro”; 212, “ma non dove”). La palabra-leche, “o leite 
de palavra” (236, “a criatura de ouro”), son imaginados como el verdadero 
“nutrimento” que, en un contexto de “constelações” védicas, dispensa de 
alimentarse materialmente, y que se devora furiosamente, en sintonía con 
la “máquina da linguagem multivorante multivoraz” (236, “a criatura de 

19 Cf. la representación antropofágica de la guerra de Troya en el poema “Tróia...” (Cam-
pos 2009: 167): “Homens encarniçados. Carnagem. / Devoradores-de-Carne. [...] 
Helena [...] tudo contempla: / olhos de cadela.” Ezra Pound usa la misma secuencia 
“Ελέναυς / ̔έλανδρος / ἑλέπτολις” para caracterizar a “Eleanor” o sea Eléonor d’Aquitaine 
(Pound 1986: VII p. 25). El pun proviene del Agamenón de Esquilo (Terrell 1980: 5).
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ouro”). Resulta que el poeta ha mamado el babelidiomaterno con la leche 
de la Via Láctea.20

Un efecto especial –verbivocovisual– de la figura g/astronómica con-
siste en la inversión cromática del claro-obscuro de las constelaciones de 
Galáxias: lo que el poeta y el lector se incorporan es la leche negra de las 
letras en la noche blanca del espacio de las páginas “galácticas”. 

Otro efecto es el trinomio verbovisual formado por la palabra portu-
guesa “Via Láctea”, el concomitante ideograma chino y los tres asteriscos 
de que el poeta, junto a “uma jarra de vinho”, se embriaga dionisíacamente 
en Litaipoema: Transa Chim (Campos 1985a: 75-76). 

Un intertexto de la glotofagia estelar de Galáxias, aparte del Coup de 
dés de Mallarmé, “o grande branco armado onde a constelação arrasta sua 
pompa” (229, “principiava a encadear-se um epos”), es sin duda el poema 
Le bateau ivre de Rimbaud –aludido en la secuencia neológica “livro ivro 
de vida bebida batida” (219, “neckarstrasse”)–, donde el barco-poeta devo-
ra el firmamento en una (e)fusión cósmica y cosmopoética que causa una 
reversibilidad total entre el poema y el mar galáctico: 

Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème
De la Mer, infusé d’astres et lactescent, 
Dévorant les azurs verts [...]. (estrofa 6) 

Además de la devoración, forman parte del imaginario gastronómico la 
digestión y la excreción que abarcan las figuras de Gaster –el estómago 
epónimo de la palabra “gastronomía”– los intestinos y el ano. Esos últimos 
asocian varias figuras subterráneas como la cloaca, el túnel, el canal, el me-
tro, la caverna, el inframundo; figuras que, a su vez, se ramifican para con-
figurar laberintos (“labirintestina”, 242, “nudez”) poblados por monstruos 
como serpientes-dragones multi-lenguas (“drago dragão [...] setifauces”, 
“sibilino [...] bicho [...] serpilino”; 241, “passatempos e matatempos”), gu-
sanos (“vermi”, 224, “ou uma borboleta”), tenias (“bicho-tênia”, 242, “nu-
dez”; “túnel-tênia”, 224, “ou uma borboleta”), ligados todos al multilingüe 
uróboros auto-devorándose (“a serpente mordendo a cauda da serpente”, 
236, “a criatura de ouro”) como figura cíclica y circular del metabolismo 
somático, cósmico, intertextual e interlingüístico. Las figuras excrementa-
les (“fezes”, “fecalporto”, 242, “nudez”) conllevan el aspecto nihilingüístico 

20 Véase El Inca Garcilaso de la Vega, quien afirma que de bebé había mamado “en la 
leche” el idioma materno del quechua (Comentarios reales).
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del proceso literario de esa “oudisséia”, o sea “nihilíada” (242, “nudez”; 
238, “cadavrescrito”). Como la arena de las numerosas costas donde se 
deshace la carena de la nave de Ulises, igual que la “areia [des]constelada” 
del “livro-areia” de Galáxias (242, “nudez”), las figuras fecales forman una 
“figura desfeita” (242, “nudez”), defigurada antes de transfigurarse en un 
nuevo ciclo metabólico.

La figura weltliteraria del uróboros, además de la autorreferencialidad 
y autofagia de las Galáxias, remite principalmente a la estructura circular, 
la mise en abîme textual, intertextual e interlingüística de las Mil y una no-
ches –“uma estória milnoitescontada” (241, “passatempos e matatempos”); 
“milumanoites milumapáginas” (200, “e começo aquí”); “degustação de e 
em milumapáginas” (238, “cadavrescrito”)–, así como el poema cíclico de 
las constelaciones circulatorias de Mallarmé, “UN COUP DE DÉS JA-
MAIS [...] N’ABOLIRA [...] LE HASARD [...] EXCEPTÉ [...] PEUT-
êTRE [...] UNE CONSTELLATION [...] Toute pensée émet Un coup 
de Dés”, cuyos dados constelados de números y de palabras recorren el 
texto entero de Galáxias. 

Por lo demás, se puede avanzar la hipótesis de que el poema de Mallar-
mé incorpora, entre otros, el intertexto de las Mil y una noches –lo que po-
dría confirmarse, aparte de la estructura cíclica, por el hecho de que fuera 
Mallarmé quien animó a Joseph Charles Mardrus a realizar la traducción 
moderna de las Mil y una noches que fue Les mille et une nuits (1899-1904). 
En esta voluminosa traducción, con una dedicatoria general a Stéphane 
Mallarmé, se cruzan en palimpsesto las mil y una lenguas a las cuales o de 
las cuales se tradujo la obra a lo largo de los siglos. Hay un reflejo de ellas 
en el índice donde figura hasta el sánscrito con una invocación al Urlaut 
“Aum” o sea Om (Mardrus 2013: VIII).

Mallarmé consideró el futuro “Poème populaire moderne”, una obra 
colectiva que la Prensa iba a encaminar como equivalente de las Mil y 
una noches, como algo muy decisivo (“quelque chose de très décisif, qui 
s’élabore”), y llamó a los lectores a asistir “aux hasards de ce foudroyant ac-
complissement!” (Quant au livre, 1945: 376).21 Ciertamente –aparte de la 

21 Hay cierta ambivalencia en esa llamada, ya que la poesía queda exclusa y como parodia-
da por el nuevo Poema popular (Quant au livre, 1945: 376). Véase también el retrato 
de Rimbaud por Mallarmé quien apreció las tendencias orientales de Rimbaud por su 
ausencia de exotismo de tipo “orientalisme Mille et Une Nuits” (Mallarmé 1945: 517). 
Por otra parte, una secuencia al final de Un coup de dés podría referirse a la constelación 
intertextual del poema “total” de Mallarmé y el cuento “total” de las Mil y una noches: 
“le heurt successif / sidéralement / d’un compte total en formation”. El doble sentido 
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posible autorreferencialidad mallarmeana– la poesía de Haroldo de Cam-
pos, “pop-poeta erudito”,22 constituye uno de esos acasos.23

9. Las figuras del martexto y de la pélago-linguagem

Desde el poema “thálassa thálassa” hasta Galáxias, Finismundo y Entremi-
lênios, el imaginario marítimo, corolario del imaginario babélico, está al 
centro de la obra de Haroldo de Campos. Ese imaginario está ‘gobernado’ 
por las figuras del “martexto” y de la “pélago-linguagem” (239, “mais uma 
vez”), de la correlación metafórica y metonímica entre Meersprachigkeit y 
Mehrsprachigkeit. El periplo del “multilabioso” (Campos 2009: 170) Ulises 
y de la Odisea por la historia de la literatura universal creó una configura-
ción weltliteraria que se puede denominar The OdySea of Polyglossy.24 

La inspiración marítima se hace por medio de los vientos alisios, los 
“alísios do Poema” (44, “thálassa thálassa” no. 6), agentes cósmicos de los 
descubrimientos translingües en “thálassa thálassa”. A nivel sonoro, hay 
una correspondencia y polifonía entre el viento y el hálito de la voz huma-
na que, en el ámbito marítimo, pasa por la concha de los Tritones, creando 
la homérica y heráldica “palavra-búzio” con sus ondulaciones y modula-
ciones ‘idiomarítimas’ y ‘polimarítmicas’ dentro de y entre los diversos 
idiomas: “uma palavra-búzio que homero soprou e que se deixa transoprar 
através do sucesivo escarcéu de traduções encadeadas vogais vogando con-
tra o encapelo móvel das consoantes” (203, “multitudinous seas”). El soplo 
de Homero lleva en su propio nombre el son de la sílaba sánscrita OM, el 
sagrado Urlaut universal que se cita y recita a lo largo del Xadrez de estrelas 

de “compte total” correspondería tanto al cuento-cálculo como al cuento-narración de 
las Mil y una [noches], cuya partícula numeral “y una” expresa la tendencia al infinito 
(Borges 1989: 237). Además, la expresión “en formation” corresponde a la elaboración 
del equivalente futuro de las Mil y una noches citado más arriba: “quelque chose de très 
décisif, qui s’élabore”.

22 Cf. Okky de Souza: “O pop-eta erudito dos saraus. Entre a academia e a tietagem, 
Haroldo de Campos exercita sua natureza semovente” (Souza 1992: 122-123). Cuanto 
al pop-poeta véase también el “Pop-poet” di Edoardo Sanguineti en Renga (IV.6, v.8).

23 De hecho, Haroldo se sitúa explícitamente dentro de ese proceso poético masivo enca-
minado por Mallarmé (Campos 1985b: 28-30). Borges, por su parte, integra el proceso 
intertextual de las Mil y una noches. 

24 Es el título de un estudio sobre el itinerario weltliterario de la Odisea de Homero, pa-
sando por Dante, Camões, du Bellay, Calderón, Pascoli, Joyce, Pound, Borges, Walcott 
y Haroldo de Campos (Knauth 2016). 
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(49, “Ciropédia” no. 7; 228, “principiava a encadear-se um epos”; 231, 
“cheiro de urina”; 236, “a criatura de ouro”).

La confluencia dentro de y entre los idiomas del libro mar “polifluente” 
(203, “multitudinous seas”) se efectúa esencialmente por medio de paro-
nomasias, traducciones, palabras-maleta y palabras-puente, mediante mo-
dulaciones translingüísticas y, finalmente, la glosolalia –el balbuceo (203, 
“multitudinous seas”), el bable babélico, el tatibitate (207, “sazamegoto”).25 
Lo ilustra el siguiente pasaje luso-greco-latino-anglo-alemán que entona e 
induce el “martexto” por excelencia, y cuya neología emerge de los mismos 
rumores de la “pélago-linguagem”:

mais uma vez junto ao mar polifluxbórboro polivozbárbaro polýphloisbos 
[Homero] polyfizzyboisterous [James Joyce] weitaufrauschend [Wolfgang 
Schadewald] fluctissonante [Odorico Mendes] esse mar esse mar esse mar 
martexto (203).

El elemento “bárbaro” del compuesto “polivozbárbaro” señala el “barbaris-
mo” que, en la retórica clásica, designa la xenoglosía como una transgre-
sión de la norma de la puritas o kathara lexis, mientras que en la retórica 
neo-barroca el barbarismo espurio se valoriza como tal o se vuelve puritas 
en un plano superior. 

El flujo continuo que hace confluir los distintos idiomas se expresa 
asimismo en el poema minimalista “pánta rheĩ: tudo riocorrente” del ci-
clo Heráclito revisitado (1974). Jugando con las anteriores traducciones, 
transcriações y adaptaciones del dicho heraclítico26 –el “riverrun” de Joyce 
(Finnegans Wake), el “riocorrente” del hermano Augusto de Campos, y el 
“corso e ricorso” de Giambattista Vico, Haroldo de Campos dice y contra-
dice el dicho de Heráclito.27 Su versión ‘heteróclita’ traduce y reproduce el 
continuo flujo de la vida y del lenguaje, el principio fundamental de la di-
ferencia permanente. Al mismo tiempo, contradice ese principio, dado que 
insiste sobre el principio contrario de la reiteración dentro de la diferencia. 
Esta reiteración, preparada por Vico, Joyce y Augusto, se articula mediante 

25 Véase también el tatibitexto cuyo régimen poético, sin embargo, es más concretista y 
mallarmeano (Campos 1976: 194). 

26 El ciclo Heráclito revisitado está bajo el lema “Der wahre Uebersetzer [...] Er muß der 
Dichter des Dichters seyn. Novalis” (O verdadeiro tradutor [...] Ele deve ser o poeta do 
poeta [...]) (Campos 1985a: 64).

27 Ya contradicho por el mismo Heráclito en otra sentencia: “Bajamos y no a los mismos 
ríos, nosotros mismos somos y no somos.”



151Figuras intra e interlingüísticas en la poesía de Haroldo de Campos

el morfema italiano “ri”: el iterativo “ri” corta el flujo del “riocorrente”, 
convirtiéndolo simultáneamente en un “rio corrente” y “ri-ocorrente”, un 
río que corre y recorre permanentemente, gracias a la confluencia del grie-
go y del inglés, y sobre todo del italiano y del portugués: dos palabras 
heteróglotas navegando en una maleta. 

10. La figura sincrética de la Pitonisa Délfica

Para su último libro, Entremilênios, publicado póstumamente (2009) y 
organizado por su esposa y musa Carmen a quien dedicó el envoi de su 
primer libro O auto do possesso (1950), Haroldo de Campos compuso un 
poema, “Délficas”, que resulta una constelación sincrética de las princi-
pales figuras del plurilingüismo. Al mismo tiempo se trata de una suerte 
de retranslatio studii transatlántica en la medida en que el poeta aporta a 
la cultura originaria de Europa, la griega, una diferenciación mediante la 
reinterpretación del oráculo de Delfos en función de la “polipalavra” mul-
tilingüe y poética.

La ‘retranslatio’ se realiza con base en un viaje del poeta a Grecia efec-
tuado en 2001, dos años antes de ‘trespassar’, y 25 años después del ficti-
cio descensus ad inferos –“este // tres / passa” (Campos 1979: 103)– en la 
Nékuia de Signantia quasi coelum. 

En la primera parte del poema ritualmente tripartito el poeta profe-
sa su filelenismo en una tríada de tres idiomas: griego clásico, griego mo-
derno y portugúes: “εἶμαι φιλελληνικóς, / imé fililinicós,28 (fileleno / eu)” 
(Campos 2009: 153). En tanto filelénico clásico, el poeta, en principio, 
debería ser más bien purista, pero desde el principio del poema hibridiza 
el lenguaje a lo barroco y mezcla el adorado “som do grego” con el ‘son’ 
de idiomas ‘bárbaros’: además del portugués y neogriego, evoca versos pa-
limpsestos en inglés y en francés, quizás de Lord Byron (Childe Harold’s 
Pilgrimage) y de Paul Valéry (La Pythie), en función del cosmopolitismo 
que cambia Delfos en un centro ecuménico moderno.29 Bajo ese signo 

28 Se trata de la transliteración y transcripción fonética del equivalente neogriego; pero 
se acentúa la primera y no la última sílaba de la palabra neogriega εíμαι, pues sería más 
apropiado escribir “íme” en vez de “imé”. Además, la transliteración de la letra “ε“ de 
“φιλελληνικóς” por la letra “i” en “fililinicós” debería efectuarse mediante la letra “e”. 

29 Desde los años veinte del siglo xx el poeta griego Ánguelos Sikelianós y su esposa 
estadounidense Eva Palmer fomentaron la restauración del espíritu ecuménico y anfic-
tiónico de Delfos. 



152 K. Alfons Knauth

comienza el poema con una apóstrofe simultáneamente greca, luso-greca y 
globalizante: “ônfalo ecumênica / Δελφοí!” (Campos 2009: 153). Así pues, 
se actualiza el antiguo universalismo del “ombligo del mundo”, incluso el 
carácter panlingüístico del oráculo panomphaios que el poeta concretiza 
mediante la poliglosía moderna tras la larga represión, en campo literario, 
por el purismo clásico de la kathara lexis.

La segunda estrofa está dedicada al macarronismo poético en forma de 
un juego translatorio de “trans-helenização” entre el griego homérico y el 
portugués greco-latino de los traductores Odorico Mendes –“o macarrô-
nico”– y Haroldo de Campos: [“πóδας ὠκὺς Αχιλλεύς”30 (Homero)] vs. “o 
velocípede aquiles” (Odorico) vs. “o taxí-/pode aquileu” (Haroldo31), con 
una nota burlesca provocada por las interferencias clásico-modernas en las 
palabras compuestas luso-latinas y luso-grecas de Odorico (adj. velocípede 
= subst. el velocípedo = de pie veloz + bicicleta) y de Haroldo (o taxí-/pode 
= de pie veloz + el taxi pedestre). La nota burlesca resulta también de la si-
tuación geo y egográfica de ese poema de “circum-stâncias” (que es el título 
de la respectiva sección del libro): el poeta confronta los defectos debidos 
a su edad, es decir, debido a su dificultad de caminar, de subir al Monte 
Parnaso, o sencillamente al templo de Apolo de Delfos, con la velocidad 
del joven héroe Aquiles. 

En contrapunto a esa secuencia burlesca, el poeta comenta el sublime 
lenguaje del oráculo délfico que, según el obscuro –“σκοτεινóς”– Herá-
clito, se define como un signo vago, sibilino, vagante entre el habla y el 
silencio: “a sibila [...] nem / fala nem cala: / asigna” (Campos 2009: 154).

La tercera estrofa de la tríada délfica parece ser un oráculo autorrefe-
rencial, una reinterpretación metalingüística del propio discurso de Delfos. 
El poeta, sentado –por así decir– sobre el trípode de la Pitonisa, conecta 
la figura del pagano oráculo délfico con las figuras bíblicas de Babel y de 
Pentecostés, la confusión caótica de las lenguas con la comprensión y el 
uso de las mismas en una configuración translatoria, mixti y mistilingüe. 
Las lenguas de Babel y de Pentecostés forman una constelación verbivoco-
visual, una “polissonora / constelação de línguas” (Campos 2009: 155), la 
constelación siendo una alianza aleatoria de palabras heteróglotas hacién-

30 Transliteración: pódas okýs Achilleús.
31 En su traducción de la Ilíada, Haroldo de Campos crea el compuesto “[Aquiles,] 

pés-velozes” como equivalente de “πóδας ὠκὺς ’Αχιλλεύς” (Ilíada de Homero I, v.58; 2ª 
edição 2002: 32-33).
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dose necesarias, tal como los macarronismos “taxí-/pode” y “velocípede” 
comentados arriba. 

Lo más innovador –make it new según el lema de Ezra Pound asumi-
do por Haroldo (Campos 1987: 32)– es la emergencia de la constelación 
délfico-babélico-pentecostal desde la ctónica matriz de Gea, la Diosa origi-
naria, antecedente de Apolo, del santuario de Delfos.32 El viento de la ins-
piración del espíritu pentecostal y poético se traduce por el soplo subiendo 
desde la profundidad de la Tierra: “constelação de línguas / soprando / das 
madres / das matrizes / do mais interno / fundo”. El idiomaterno acaba 
por transcender el babelidioma hacia una nueva constelación –quizás– más 
comprensiva y generadora, multimaterlingüe. 

El órgano vocal que produce la “polissonora” constelación multilingüe 
es la garganta de la autóctona serpiente Pýthon, o pitón, cuyas formas y 
movimientos serpentinos –“píton πύθων / serpenteia seus nós / na gar-
ganta”–, homólogos de la lengua bífida evocada como órgano de la “Mãe 
do Verbo” en “thálassa thálassa”, generan el furor poeticus de la enigmática 
poliglosía. Esta comienza, de modo performático, por el bilingüismo y 
biletrismo del verso final, el binomio xenográfico “pitonisa πυθώνισσα”. 

Al mismo tiempo, el pitón se metamorfosea en la pitonisa o sacerdo-
tisa: “e se transcobra e se desvaira e se / enigma em / pitonisa πυθώνισσα”. 
En cierto modo, el Pitón y la Pitonisa, junto con la Sibila, se han comido a 
los dioses Apolo y Zeus, ambos denominados panomphaios por su facultad 
de pronunciar los oráculos en todos los idiomas. Ese acto glotofágico es 
favorecido por la “circunstancia” de la deficiencia física del viejo poeta que, 
según sus propias palabras, impidió su visita al Templo de Apolo (estr. 2). 
Pero esa deficiencia parece tan solo un pretexto ligado a una estrategia 
ideológica, dado que el Templo de Apolo está situado a muy poca distancia 
de la Roca de la Sibila. De hecho, Haroldo reemplaza a Apolo, el principio 
patriarcal, por las figuras matriarcales de la Sibila (estr. 2) y de la Pitonisa 
(estr. 3), resucitando asimismo al ctónico Pitón que Apolo, en el mito, 

32 Un precedente de la interpretación matriarcal y plurilingüe del oráculo antiguo se en-
cuentra en Rabelais, Le Cinquiesme Livre de Gargantua et Pantagruel, cap. XLV: “Com-
ment Bacbuc [la sacerdotisa del santuario y oráculo de Dioniso o Baco] interprète le 
mot de la Bouteille”, es decir “Trinch”, la glosa políglota o panomphea de la verdad divi-
na del vino: “Car Trinch est un mot panomphée, célébré et entendu de toutes nations, 
et nous signifie: Beuvez” (Rabelais 1955: 883). El culto dionisíaco estuvo conectado 
con Delfos, según la leyenda que afirma una alternancia periódica de ritos apolíneos y 
dionisíacos (Pausanias 1999: 718). 
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había matado como principio matriarcal y simbólicamente sumiso a su 
propio servicio. 

Eso se desprende con más evidencia de la confrontación de “Délficas” 
con el poema “Ho ánax” (El señor) del ciclo Heráclito revisitado (Campos 
1985a: 66). En “Ho ánax” es el mismo Apolo a quien se atribuye el orácu-
lo “não fala / nem cala // assigna”, mientras que en “Délficas” es la Sibila 
que lo pronuncia, seguida por la Pitonisa en la estrofa final, remitiéndose 
explícitamente a Gea (“madres”, “matrizes”) en vez de Apolo. “Délficas” 
presenta una “re-visão” de la posición apolínica y patriarcal de “Ho anax” 
a favor de una posición ctónica, matriarcal y dionisíaca. Se puede inter-
pretar esa reconfiguración del oráculo délfico sea como una re/pro/gresión 
multimaterlingüe, sea como un cambio de piel –quizás Tiresiano33– y de 
papel de “género” lingüístico, entre un discurso más purista, purilingüe y 
apolínico, y un discurso plurilingüe y dionisíaco, en cierta conformidad 
con la legendaria alternancia de los ritos apolíneos y dionisíacos en Delfos 
(Pausanias 1999: 718).

La poesía “Délficas” presenta un ‘oráculo’ gloso-poético, apoyándose 
en la forma figurativa y de extrañamiento que demostraron los oráculos 
sibilinos y píticos de Delfos, lo que llevó a una equivalencia entre orácu-
lo y poesía que culminó en el Renacimiento y en el Romanticismo.34 En 
“Délficas”, la obscuridad del oráculo tradicional se traduce por la poliglosía 
globoglota –“essa polissonora constelação de línguas”– con una referencia 
a las obscuras constelaciones intra e interlingüísticas de Galáxias que am-
plifican la ambivalencia délfica, incluso la de los binomios translatorios: 
“to skoteinón póiema o poema obscuro” (225, “poeta sem lira”). 

La lógica desvairada de la Pitonisa gloso-poética corresponde al dispo-
sitivo errático del “dis negpositivo” expresado en Galáxias (242, “nudez”), 
o a la “hipótese entre o não e o sim” formulada en la epopeya didáctica A 
máquina do mundo repensada (Campos 2000: 96, estr. 151.1). Con respec-
to a la esencia del lenguaje, la glosa délfica se des/articula en el sowohl als 

33 Véase la identificación del vaticinador Tiresias, alternativamente masculino y femeni-
no, con Ulises, y de Ulises con el mismo poeta Haroldo de Campos en el poema lendo 
a Ilíada 2 (Campos 2009: 169-171).

34 Véase el soneto “Delfica” de Gérard de Nerval (Les Chimères) que se distingue por su 
“soufflé prophétique” (v. 11) y su hermetismo sibilino (v. 12).
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noch weder auch 35 de una im/posible coincidencia de lo nihil, uni, pluri, 
pan y punlingüístico, diferida indefinidamente. 

Referencias bibliográficas

Alser, Nelson (2009): “O concretista barroco.” En: VEJA. 17 de junho, pp. 114-
115.

Auerbach, Erich (1967): Gesammelte Aufsätze zur Romanischen Philologie. Bern/
München: Francke.

Block de Behar, Lisa (1990): Dos medios entre dos medios. México, D.F.: Siglo 
XXI.

Block de Behar, Lisa (ed.) (2004): Haroldo de Campos, Don de poesía. Ensayos 
críticos sobre su obra y una entrevista. Lima: Fondo Editorial UCSS/Embajada 
de Brasil em Lima.

Block de Behar, Lisa (2011a): En clave de be. Borges, Bioy, Blanqui y las leyendas 
del nombre. México D.F.: Siglo XXI.

Block de Behar, Lisa (2011b): “Algunas meditaciones sobre la intraducción.” 
En: Knauth, K. Alfons (ed.): Translation & Multilingual Literature. Traduction 
& Littérature Multilingue. Berlin: LIT, pp. 27-40.

Block de Behar, Lisa (2014): “Una figura retórica plurilingüe y los recursos 
de una onomástica literaria.” En: Knauth, K. Alfons/Grüning, Hans-Georg 
(eds.): Imaginaire et idéologie du plurilinguisme littéraire et numérique. Immagi-
nario e ideologia del plurilinguismo letterario e digitale. Berlin: LIT, pp. 41-52.

Block de Behar, Lisa et al. (eds.) (2009): Comparative Literature: Sharing 
Knowledges for Preserving Cultural Diversity. 3 vol. Oxford: EOLSS (En-
cyclopedia of Life Support Systems, Developed under the Auspices of the 
UNESCO).

Borges, Jorge Luis (1989): “Las mil y una noches.” En: Borges, Jorge Luis: Obras 
completas III 1975-1985. Buenos Aires: Emecê, pp. 232-241.

Campos, Augusto de/Campos, Haroldo de (1986): Panorama do Finnegans Wake. 
São Paulo: Perspectiva.

35 O sea “as well as nor neither too” (Knauth 1996: 167). Véase la (teo)lógica negativa 
de Nicolaus Cusanus afirmando la negación tanto del no-ser como del ser (De Deo 
abscondito, 1445); la lógica absurda, ni inclusiva ni exclusiva, del filósofo Trouillogan 
en Le Tiers Livre de Rabelais (Rabelais 1955: 454-455; cap.XXXV); la afinidad con la 
lógica de la locura o sea la “ló(gi)ca” del pensamiento figurativo de Morelli en Rayuela 
(Cortázar 1989: 715, cap.141). 



156 K. Alfons Knauth

Campos, Haroldo de (1976): Xadrez de estrelas. São Paulo: Perspectiva. 
Campos, Haroldo de (1977): A arte no horizonte do provável. São Paulo: Perspec-

tiva. 
Campos, Haroldo de (1979): Signantia quasi coelum. Signância quase céu. São 

Paulo: Perspectiva. 
Campos, Haroldo de (1985a): A educação dos cinco sentidos. São Paulo: Brasiliense.
Campos, Haroldo de (1985b): “Poesía y modernidad”. En: Vuelta 9, pp. 23-30.
Campos, Haroldo de (1987): Teoria da poesia concreta. São Paulo: Brasiliense.
Campos, Haroldo de (1989): “Interview des Dichtungsrings mit Haroldo de Cam-

pos.” En: Dichtungsring 17-18 (1989-1990), pp. 16-26.
Campos, Haroldo de (1990): Finismundo: a última viagem. Ouro Preto: Tipogra-

fia do Fundo de Ouro Preto.
Campos, Haroldo de (1991): “De la poesía concreta a Galáxias y Finismundo”. 

En: Vuelta 177, pp. 19-27.
Campos, Haroldo de (2000): A máquina do mundo repensada. São Paulo: Ateliê.
Campos, Haroldo de (2002): Ilíada de Homero. Vol. I. São Paulo: Mandarim.
Campos, Haroldo de (2009): Entremilênios. Ed. Carmen de P. Arruda Campos. 

São Paulo: Perspectiva.
Campos, Haroldo de (2010): “Da razão antropofágica. Diálogo e diferença na 

cultura brasileira.” En: Campos, Haroldo de: Metalinguagem & outras metas. 
São Paulo: Perspectiva, pp. 231-255.

Campos, Haroldo de (2013): Transcriação. Eds. Marcelo Tápia e Thelma Médici 
Nóbrega. Apresentação e postfácio: Marcelo Tápia. São Paulo: Perspectiva. 

Canetti, Elias (1980): Masse und Macht. Frankfurt a. M.: Fischer. 
Claro, Andrés (2012): Las vasijas quebradas. Cuatro variaciones sobre la ‘tarea del 

traductor’. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.
Cortázar, Julio (1989): Rayuela. Edición de Andrés Amoros. Madrid: Cátedra.
Derrida, Jacques (1972): La dissémination. Paris: Seuil.
Genette, Gérard (1966): Figures. Paris: Seuil.
Genette, Gérard (1976): Mimologiques. Voyage en Cratylie. Paris: Seuil.
Knauth, K. Alfons (1991): “poethik polyglott.” En: Dichtungsring 20, pp. 41-80.
Knauth, K. Alfons (1996): “Palabrás: The Haroldic Emblem”. En: Jackson, K. 

David/Vos, Eric/Drucker, Johanna (eds.): Experimental, visual, concrete avant-
garde poetry since the 1960s. Amsterdam/Atlanta: Rodopi, pp. 157-172.



157Figuras intra e interlingüísticas en la poesía de Haroldo de Campos

Knauth, K. Alfons (2004): “Haroldo de Campos en el contexto de la poesía 
políglota.” En: Block de Behar, Lisa et al. (eds.): Haroldo de Campos, Don de 
poesía. Ensayos críticos sobre su obra y una entrevista. Lima: Fondo Editorial 
UCSS/Embajada de Brasil em Lima, pp. 123-170.

Knauth, K. Alfons (2009a): “Tradução e plurilingüismo na obra de Haroldo de 
Campos”. En: Coutinho, Eduardo (ed.): Discontinuities and Displacements: 
Studies in Comparative Literature. Rio de Janeiro: Aeroplano, pp. 464-473.

Knauth, K. Alfons (2009b): “Translatio Studii and Cross-Cultural Movements 
or Weltverkehr”. En: Block de Behar, Lisa et al. (eds.): Comparative Literature: 
Sharing Knowledges for Preserving Cultural Diversity. 3 vol. Oxford: EOLSS 
(Encyclopedia of Life Support Systems, Developed under the Auspices of the 
UNESCO), vol. 2, pp. 250-267.

Knauth, K. Alfons (2011): “Le pourtour de Babel: esquisse du babélisme litté-
raire en Amérique latine”. En: Maufort, Marc (ed.): Old Margins and New 
Centers. The European Literary Heritage in an Age of Globalization. Bruxelles: 
P.I.E. Lang, pp. 167-183.

Knauth, K. Alfons (2012): “LogoDendro. Nella selva delle lingue”. En: Grüning, 
Hans-Georg (ed.): L’albero come simbolo e come elemento strutturale nella lette-
ratura e nell’arte. München: Iudicium, pp. 118-134.

Knauth, K. Alfons (2013): “Metempsicosi, evoluzione e metabolismo multilin-
gue”. En: Ricci, Graciela N. (ed.): Simboli e metafore di trasformazione nella 
dimensione pluriculturale delle lingue, delle lettere, delle arti. Macerata: EUM, 
pp. 27-55.

Knauth, K. Alfons (2014): “La Tour de Babel comme figure réversible: ruine et 
chantier du multilinguisme”. En: Knauth, K. Alfons/Grüning, Hans-Georg 
(eds.): Imaginaire et idéologie du plurilinguisme littéraire et numérique. Imma-
ginario e ideologia del plurilinguismo letterario e digitale. Berlin: LIT, pp. 113-
137.

Knauth, K. Alfons (2016): “The OdySea of Polyglossy”. En: Knauth, K. Alfons/
Ping-hui, Liao (eds.): Migrancy and Literary Multilingualism. Berlin: LIT, pp. 
207-256. 

Konersmann, Ralf  (2007): “Vorwort: Figuratives Wissen”. En: Konersmann, 
Ralf (ed.): Wörterbuch der philosophischen Metaphern. Darmstadt: Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft, pp. 7-21.

Mardrus, Joseph Charles (trad.) (2013): Les mille et une nuits. Paris: Robert Laf-
font.

Mallarmé, Stéphane (1945): Œuvres complètes. Editado por Henri Mondor y G. 
Jean-Aubry. Paris: Gallimard.

McLuhan, Marshall (2008): Understanding Media. London/New York: Rout-
ledge. 



158 K. Alfons Knauth

Pausanias (1999): Beschreibung Griechenlands. Ein Reise- und Kulturführer aus der 
Antike. Zürich: Manesse.

Pignatari, Décio (1986): Poesia Pois É. São Paulo: Brasiliense.
Pound, Ezra (1986): The Cantos. London/Boston: Faber & Faber. 
Rabelais (1955): Œuvres complètes. Editado por J. Boulenger y L. Scheler. Paris: 

Gallimard. 
Souza, Okky de (1992): “O pop-eta erudito dos saraus”. En: VEJA, 3 de junho, 

pp. 122-123.
Tápia, Marcelo (2013): “Posfácio: O eco antropofágico. Reflexões sobre a trans-

criação e a metáfora sanguíneo-canibalesca.” En: Campos, Haroldo de: Trans-
criação. Eds. Tápia, Marcelo/Médici Nóbrega, Thelma. Apresentação e post-
fácio: Marcelo Tápia. São Paulo: Perspectiva, pp. 215-232.

Terrell, Carroll F. (1980): A Companion to The Cantos of Ezra Pound. Berkeley/
Los Angeles/London: University of California Press.

White, Hayden (1999): Figural Realism. Studies in the Mimesis Effect. Baltimore/
London: Johns Hopkins University Press.



roteiros de viagens e memória





“O anjo esquerdo da história”:  
Haroldo de Campos e o memorial poético 
dos sem terra, com voz

Roberto Vecchi

Os movimentos sociais sempre foram uma permanência – não sempre his-
toricamente representada – da história do Brasil. Ao lado deste vazio de 
registro histórico, que decorre também de uma penúria documentária ali-
mentada pela dominação do discurso oficial, a literatura tem desempenha-
do, fragmentária mas tenazmente, o papel vicário de arquivo alternativo, 
de contra-narração que conseguiu, em alguns casos, fundar uma memória 
pública, enquanto literária, não hegemônica, enquanto contrapoder, de 
eventos coletivos trágicos ou marcados pela experiência traumática. O caso 
de massacres que ensanguentaram a história republicana funciona como 
emblema desta vocação mnésica. E Os sertões de Euclides fixam uma escri-
ta da violência usada contra os movimentos sociais, seminal – e portanto 
citável – dentro da memória literária brasileira. Deste ponto de vista, se a 
prosa se inscreve com casos transparentes nesta dimensão política dos tex-
tos, muito mais complexa é a condição da poesia. Não que não faltem usos 
e reúsos de materiais poéticos em chave de construção de memoriais civis, 
portanto políticos, mas por dois elementos, digamos assim constitutivos, 
que caracterizam as formas poéticas. 

O primeiro e mais imediato é o caráter não mimético da poesia que 
coloca sempre a questão, citando O elefante de Chico Alvim, de “qual o 
real da poesia?” (Alvim 2000: 9). Trata-se de um problema desde sempre 
vivo (já na Poética de Aristóteles) e que de modo diferenciado tem sido 
analisado com propostas teóricas inclusive atrevidas por muitos autores. 

O outro aspecto que se refere mais diretamente à poética haroldiana 
diz respeito ao engajamento formal da poesia – uma faceta, portanto, de 
certo modo conectada com o primeiro problema: mais o poema é exigente 
do ponto de vista de manufato linguístico, desafiando os próprios limites 
da dizibilidade, mais parece situar-se aos antípodas em relação a uma sua 
radicação histórica, dimensão esta que, pelas limitações de uma influência 
da tradição, colocamos mecanicamente no horizonte do conteúdo, muito 
mais do que da forma, da concretude da forma. Haroldo de Campos, es-
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pecialmente pelo poema que apresento nestas notas, que “transcria” o mas-
sacre de Eldorado dos Carajás de 1996 do Estado contra camponeses sem 
terra, proporciona respostas claras e contundentes aos tópicos de pendor 
teórico. Na realidade, não é um caso isolado, mas a relação entre poética 
e política pertence à própria ontologia da experiência da poesia concreta, 
representando assim uma fibra ética, a meu ver, bastante exposta e procu-
rada naquela “tensão de coisas, palavras, no espaço tempo” (Block de Behar 
2004: 274), estruturando de modo rigoroso a poesia concreta. 

O limite das restrições quanto ao caráter apolítico dos compromissos 
formais emerge na própria dinâmica histórica do concretismo. Num docu-
mento chave como o célebre “plano piloto para poesia concreta”, publicado 
em noigandres em 1958, é acrescentado em 1961 um post-scriptum como 
uma citação epígrafe de Maiakóvski, de acordo com a qual “sem forma 
revolucionária não há arte revolucionária” (Campos, A. et al. 1987: 158), 
postulado que esclarece eloquentemente o nexo entre forma e revolução. 

Não é por acaso que os primórdios da década de 60 são marcados 
por um forte engajamento histórico da poesia concreta (como tudo, aliás), 
passando das euforias desenvolvimentistas da era JK da década anterior 
para o amadurecimento de uma consciência crítica alternativa plenamente 
mergulhada no contexto sociopolítico do tempo em nome de uma nova 
responsabilidade social por parte da literatura. Trata-se da passagem marca-
da pela criação do coletivo da revista Invenção, entre 1962 e 1967 (Perrone 
1996: 50), em cujo âmbito Haroldo elabora a distinção entre “poesia pura” 
e “poesia para” (Perrone 1996: 53). 

É neste contexto que, do ponto de vista teórico, surgem reflexões de 
grande relevância sobre a potência das relações entre poética e política, 
como é o caso do ensaio, sempre de Haroldo de Campos, “Lirismo e par-
ticipação”, originariamente publicado no Suplemento Literário do Estadão 
(06.07.1963) e depois incluído no volume Metalinguagem & outras metas 
(1967). Partindo do exemplo do cinema (Hiroshima mon amour, roteiro 
de Margarite Duras e direção de Alain Resnais) e de seus meios de natureza 
analógico-sintética, e não analítico-discursiva, Haroldo identifica o cerne 
da questão no caso da poesia, ou seja, como a relação entre o eu-lírico e o 
eu-participante poderia caber no mesmo parâmetro semântico ou no mes-
mo lance linguístico “sem desgaste da categoria do estético, sem que tudo 
redunde em platitude retórico-sentimental” (Campos 1992: 91). Os casos 
de estudo analisados no ensaio são dois, a “Carta a Tatiana Iácovleva” de 
Maiakóvski e, sobretudo, o “Cântico dos Cânticos para flauta e violão” de 
Oswald de Andrade, que proporcionam os materiais de uma reflexão sobre 
o grau de amálgama do individual e do coletivo, do pessoal e do político, 
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dentro do mesmo objeto estético. Em particular, o poema de Oswald é 
revelador de uma montagem específica dos fragmentos que performa a 
ambivalência entre a celebração do amor e a participação pública contra as 
convenções sociais, uma dupla defesa do amor em tempos de guerra e de 
nazifascismo.

Aqui, Haroldo detecta algumas técnicas peculiares para a consecução 
dos complexos efeitos de analogia e síntese. Antes de tudo, a “técnica de 
repetições” de andamento anafórico e paralelístico, de reiteração topoló-
gica de palavras iguais ou parônimas (Campos 1992: 94), que decorre de 
repetições de uma célula rítmica básica de vários tipos, aliterativo (duro 
dorso), agnominativo (bonançosa bonança) ou em eco (mim / Alckmin). 
Mas além da camada sonora, no plano semântico, no “gran finale” do 
poema onde se esboça a plenitude repacificada do amor (“Viveremos / 
O corsário e o porto / Eu para você / Você para mim / Maria Antonieta 
d’Alkmin”; apud Campos 1992: 95), que se conecta através de “montagem 
de atrações” eisensteiniana, como a define Haroldo, com a visão do cerco 
e da vitória final de Stalingrado, a conexão entre lirismo e participação 
(“Para lá da vida imediata / Das tripulações de trincheira / Que hoje co-
migo / Com meus amigos redivivos / Escutam os assombrados / Brados de 
vitória / de Stalingrado”; apud Campos 1992: 95). 

Combinando assim o encadeamento pelas repetições sonoras que te-
cem a fibra sintático-semântica do poema com os motivos imbricados da 
experiência amorosa e política (que Haroldo chama de telescopagem do 
eu-lírico com o eu-participante, cfr. Campos 1992: 95), o que emerge é 
uma possibilidade de conjugações do plano pessoal e político não em vir-
tude de um “pacto exterior” ao poema, mas “dentro da textura mesma da 
linguagem” (Campos 1992: 96). 

O inventário analítico do artigo do começo da década de 60 propor-
ciona uma ferramenta crítica particularmente interessante porque absorve 
de certo modo, explicitamente, a razão crítica do poema que se apresenta, 
“O anjo esquerdo da história”. Poema escrito aparentemente no calor da 
hora, na urgência posterior ao massacre de Eldorado dos Carajás, apresenta 
não de novo uma proposta compositiva do eixo lírica e participação, mas 
abre ao mesmo tempo uma reflexão de pendor não literário, mas cultu-
ralista, sobre a monumentalização da memória traumática, neste caso a 
possibilidade de fixar rastros no limite (limiar) da representação da cena 
extrema de um massacre ocorrido no Brasil ignoto, dentro da tradição 
republicana do uso da violência de Estado como técnica de dominação. 

O caso é amplamente conhecido, graças às cicatrizes que também dei-
xou na memória cultural e social do País. A chacina ocorreu em 17 de abril 
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de 1996 no sul do Pará, em Eldorado dos Carajás, quando 1.500 sem terra 
acampados na região resolveram se pôr em marcha em protesto contra os 
atrasos nas desapropriações das terras. A polícia do estado do Pará recebeu 
a ordem de desobstruir a rodovia PA 150, que coliga a região com a capital 
do estado, Belém, usando “a força necessária”. Foi na curva do S que o 
coronel Mário Colares Pantoja deu ordem de tiro aos 155 policiais milita-
res que participavam da operação. Foram mortos 19 lavradores sem terra, 
dos quais 10 executados à queima-roupa, sete mortos por instrumentos 
cortantes como facas e foices. Foram feridos dezenas de trabalhadores, dois 
dos quais faleceram nos dias seguintes em consequência dos ferimentos. 

O caso provocou uma onda de indignação nacional e internacional 
por vários motivos. Em primeiro lugar, pelo fantasma que uma matança 
por terra evoca, desenterrando sombras que atravessam os séculos de his-
tória da formação do Brasil; depois, pelo evidente excesso e desequilíbrio 
de violência contra uma massa inerme e portadora de uma reivindicação 
histórica, cujo rosto evoca – cita, seria melhor dizer – infindáveis páginas 
de massacres, algumas escritas, outras definitivamente apagadas, que man-
charam inicialmente as narrativas das capitanias hereditárias e, depois, do 
império e da república, e que dão consistência a outra permanência da 
história deste país, a que podemos atribuir o termo conceitual de colonia-
lidade. 

E também dentro deste poder ou “força da citação” (Butler 1996: 161), 
é preciso não esquecer que a região onde ocorreu a chacina foi teatro de um 
dos episódios mais sangrentos e ainda hoje não narrados da resistência à 
ditadura militar, que foi a Guerrilha do Araguaia. A narrativa desse massa-
cre mobilizou tanto a memória coletiva que, como nota Edgar De Decca, 
“menos de um mês depois deste massacre foi identificada uma guerrilheira 
assassinada no Araguaia pelo regime militar” (De Decca 1997: 58). 

Entre as reações mais altas e indignadas – um verdadeiro, outro “canto 
da cólera”, para usar uma definição célebre de Os sertões formulada por 
Walnice Nogueira Galvão (1990: 98) – destaca-se aquela de Haroldo de 
Campos quando, dez dias depois do massacre, publica na Folha de São 
Paulo, no caderno Mais! de 28 de abril, o poema inédito “O anjo esquerdo 
da história”, que ocupa meia página e é posto ao lado de uma fotografia do 
cortejo do enterro. Aparentemente escrito em virtude de uma urgência, o 
poema expõe, pelo contrário, um enorme labor literário que nos interroga 
mais uma vez sobre as relações entre poética, trauma e memória. 

Não se trata de um tema desconhecido pelo poeta e ensaísta: em vá-
rios pronunciamentos sempre manifestou solidariedade com o projeto do 
movimento, como por exemplo no texto “Uma segunda abolição”, onde 
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afirma que sua luta constitui uma segunda etapa, depois daquela de 1888, 
para a liberação do Brasil da escravidão, enfatizando o papel da cultura e da 
poesia nesse processo, no século xix com Luís Gama e Castro Alves e hoje 
com os intelectuais e poetas “politicamente conscientes” (Vieira/McGuirk 
2007: 190). 

Como existe uma gravação do próprio Haroldo que lê este poema (no 
CD do volume Crisantempo), é sempre oportuno escutar a voz do poeta 
– quase uma prosopopeia, em suma, que restitui a voz do poema ao seu 
autor hoje defunto – para apreciarmos este meticuloso trabalho, ao mesmo 
tempo, como dizíamos, lírico e participativo.

O poema em verso livre compõe-se de 83 versos de medida diferen-
ciada, que podem chegar a versos monolexicais ou até versos cujas sílabas 
são fragmentos de uma palavra desmembrada. Mesmo que aqui se dispen-
se uma análise exaustiva – que seria bastante articulada – de um poema 
exigentíssimo do ponto de vista da poética compositiva, algumas consi-
derações são indispensáveis, sobretudo para iluminar o enorme potencial 
poético e político do texto. 

O núcleo crítico que tinha sido notado no ensaio de 1963 “Lirismo 
e participação”, que vimos, encontra-se ativo no poema. A “técnica de re-
petições”, que se articula a partir de figuras fonéticas como a aliteração ou 
a paronímia, confere movimento e ritmo ao verso livre que cria, assim, 
sua própria sonoridade áspera. Veja-se, por exemplo, entre os vários casos 
possíveis, nos primeiros 14 versos a repetição/variação do lexema “terra”, 
que funda uma riquíssima sequência sonora de base paronímica e alitera-
tiva (terra, enterrado, desterrado, aterrado, terrorizado etc.). Técnica em 
seguida reiterada por outros lexemas chave da composição, como lavra 
(lavrador – lavra – larva), agra (agra – magra), forma (forme – forma – 
fome), vergonha (envergonhada – agoniada – envergoncorroída), enfim, 
outra fundamental pátria (pátria – apátrida – pranteia – pária – parricida). 

No entanto, aqui estaríamos (fora da reflexão mencionada) perante 
uma aplicação brilhante de uma técnica de antiversificação modernista 
pelo verso livre, reutilizada num novo contexto. Ao labor formal se acres-
centa, por telescopagem (usando o termo no sentido do próprio Haroldo), 
a compenetração destas opções formais com a adoção de figuras semânti-
cas de contraste (como inversões, antítese, oposições, oximoros: sem terra 
– com terra / enterrados – desterrados ou “gregária massa de meeiros do 
nada” etc.), que criam um efeito semântico de ruptura das analogias sono-
ras aparentes. 

O que acontece, em suma, é que o poema assume progressivamente 
a forma de espiral, onde as dobras entram uma na outra, provocando um 
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choque (um trauma) na combinação do plano sonoro, sintático e semân-
tico. É como se o cultismo e o conceptismo, para usar as duas categorias 
canônicas do Barroco – na verdade dois aspectos do mesmo discurso en-
genhoso – se amalgamassem, mas com direções diferenciadas, criando ten-
sões, arranques, fraturas. Aquela “interpenetração das formas no âmbito 
de conjuntos dinamicamente unificados”, com que Jean Rousset define a 
essência do Barroco, proporciona a base de acordo com a qual a história se 
torna, como tinha percebido Walter Benjamin, uma representação sujeita 
ao sensível e às teatralizações do visível (Buci-Glucksmann 1992: 136). 

Surge, aqui, a caraterística visual mais evidente do poema e que remete 
para a tensão espaço-temporal da poesia concreta, pelo uso de qualquer 
recurso como o branco dos parágrafos, as rupturas das palavras. A frag-
mentação como material compositivo remete à experiência fraturante da 
violência, da dor, do trauma, que se “engaveta” (como efeito da telescopa-
gem) na própria forma do poema, assumindo concretude, materialidade, 
resistência contra o risco de perda ou de recalcamento. Por isso “o anjo 
esquerdo da história” parece o produto de algo que sobrou de uma ruptura 
violenta de formas e regras, posicionando-se metonimicamente dentro da 
paisagem abjeta do massacre e iconizando extraordinariamente, pela for-
ma, a experiência da destruição. 

A imagem fundadora com que o poema se projeta, num horizonte 
perspéctico de justiça messiânica, de um resto de tempo, do anjo esquerdo 
da história do título, remete, nas palavras do próprio Haroldo, nas notas 
do volume Crisantempo (1998 e 2004, onde o poema é publicado), para 
uma referência clara: “há reminiscências de Walter Benjamin das teses so-
bre ‘filosofia da história’” (Campos 2004: 354). É uma imagem sobre a 
qual se deve refletir, a partir do próprio adjetivo “esquerdo” atribuído à 
figura clássica do anjo, da tese IX de Sobre o conceito de história de Walter 
Benjamin. Há, de fato, uma infração da figura benjaminiana inspirada na 
aquarela de Paul Klee que, como se lembra, representa o anjo da história 
que, levado pelo vento tempestuoso do progresso, vira o olhar para o pas-
sado, onde vê o cúmulo de escombro de uma única catástrofe (Benjamin 
1997: 37). Na reminiscência do poema o anjo se aproxima mais, “no dia 
final sobreveniente do justo ajuste de contas”, do anjo da morte dos pri-
mogênitos dos egípcios do Livro do êxodo, ou do anjo exterminador do 
filme de Buñuel. 

Mas sempre no jogo citacional, o indício importante é que o anjo 
esquerdo é o anjo torto (“o anjo torto da história chamejando a contra-
vento”), onde se dá a compenetração da imagem benjaminiana (residuária) 
com o não menos famoso anjo do “Poema de Sete Faces”, de Drummond 
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(“Quando nasci, um anjo torto / desses que vivem na sombra / disse: Vai, 
Carlos! Ser gauche na vida”), que assim talvez explique mais exatamente o 
perfil da imagem fundadora e definitiva do poema. 

No entanto, uma análise exclusivamente estética da composição obli-
teraria o intuito predominante no poema, que é visivelmente o de fundar 
uma memória duradora do massacre de Eldorado dos Carajás. 

Percebe-se isso por outros indícios relevantes na passagem do poema 
do jornal para o livro. A inscrição de “o anjo esquerdo da história” em 
Crisantempo não só desempenha a função de mostrar como o engajamento 
ético do poema é parte de um desenho estético mais amplo. Mas Crisan-
tempo – Crisântemo no tempo – caracteriza-se por um atento arranjo dos 
poemas num contexto que abre a poesia a outras esferas sensoriais. 

Por isso, no livro, há uma aliança estreita do texto com as imagens e 
com a voz, a voz do poeta declamando seus poemas. Um sinal interessante 
decorre do fato que, junto com o poema, é republicada a mesma fotografia 
da comemoração do enterro dos sem terra assassinados pela polícia militar 
– o que, por um lado, evoca outro elo de conjugação com a poesia moder-
nista (pensemos por exemplo em Manuel Bandeira) e, por outro, mostra a 
profundidade política de uma poética memorial e participada que se põe 
como objetivo estético da transmissão da memória traumática. 

De certo modo, “o anjo esquerdo da história”, enquanto de prosopo-
peia lírica, ou seja, o tropo que, de acordo com Paul de Man, a propósi-
to da autobiografia, é desmanchado na sua etimologia de prosopon poiein, 
ou seja, no sentido de “conferir uma máscara ou um rosto” (Man 1984: 
76), pode ser aproximado do projeto “The Philomela Project” de Geoffrey 
Hartman, dedicado em particular à violência extrema da Shoah e virado 
para o restauro (“restoration”) das vozes das pessoas que não podem falar 
(“inarticulate”) (Hartman 1991:169). 

Perspectiva interessante, esta do crítico americano, porque de certo 
modo se conecta com o debate sobre a possibilidade de “fala” dos subal-
ternos que, nesses mesmos anos, a partir da dupla escrita de um famoso 
ensaio de Spivak de matriz gramsciana, alimenta uma discussão não menos 
intensa. Hartman capta que o processo de restituição, entre presenças e au-
sências, é inexaurível (“the process of restitution, of righting wrongs, seems 
endless”, Hartman 1991: 170) e, sobretudo, projeta-o no campo político 
da subjetividade ética (“a new, spiritually as well as politically effective, 
respect”, Hartman 1991: 174). Dentro desta visão que recorta “ficções 
legais”, de acordo com as quais os historiadores criam personagens para as 
presenças – ausências do passado (Hartman 1991: 170), é possível então 
valorizar as “hermenêuticas compensatórias” das perdas da restituição, dis-
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cutindo quais figuras são criadas para preencher as ausências implícitas nas 
poéticas restitutivas e elaborando a hipótese de que a restituição como prá-
tica crítica sempre é suplementar, visto que compensa lacunas anteriores, 
portanto excede – mais do que restaura – um original que definitivamente 
se perdeu e se dissolveu (Santí 1992: 89). 

Surge, portanto, também no caso do poema, a possibilidade paradoxal 
de testemunhar ou deixar não irrepresentado, dentro da aporia do teste-
munho, a violência desmedida que dá forma – ilimitada – ao massacre 
(Vecchi 2012: 251). 

O que o poema põe em jogo, em suma, é como fundar um memo-
rial do ponto de vista das vítimas da violência dos fatos ocorridos. E que 
uma disputa de memória se associe também ao episódio de Eldorado dos 
Carajás é confirmado por diferentes detalhes. Depois da chacina, a partir 
de um desenho de Oscar Niemeyer e com inscrição do poeta Pedro Tierra 
(que, em julho de 1996, escrevera “Candelária. / Carandiru, / Corumbia-
ra, / Eldorado dos Carajás... / A pedagogia dos aços / golpeia no corpo / 
essa atroz geografia. / Se calarmos, / as pedras gritarão...”1), foi realizado o 
Monumento Eldorado Memória, uma laje de concreto de quatro metros 
com o desenho, em alto relevo, da mão de um lavrador empunhando um 
instrumento de trabalho sobre a inscrição “A terra também é nossa”. Como 
acontece com muitos cenotáfios – ocorre-me o caso da inscrição em me-
mória de Carlos Marighella, nos Jardins, na Alameda Casa Branca, em São 
Paulo – poucos dias depois da sua inauguração (que teve lugar, significati-
vamente, em sete de setembro de 1996), o monumento foi quebrado pelo 
vandalismo de anônimos. 

Perante uma memória permanentemente em risco, à ameaça imanente 
para a história dos movimentos sociais no Brasil de mnemocídio, a poética 
de Haroldo de Campos dá uma resposta nítida e incontrovertível com 
a criação de um arquivo poético do passado: algo que resta gravado, de 
modo definitivo, pelo menos na memória cultural de um país. Talvez por 
isso o poema tenha tido um eco tão vasto, tanto que mereceu, também em 
1997, uma transposição musical por parte de Gilberto Mendes (no disco 
Madrigal Ars Viva, cuja execução está disponível no YouTube). 

Um traço interessante da operação procurada por Haroldo no poema 
é evidenciada se a confrontamos com a produção que foi realizada sobre 
o mesmo acontecimento trágico. No projeto da Universidade de Notting-

1 Citado no folheto da inauguração do monumento.
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ham, Landless Voices in Song and Poetry (Vozes Sem Terra: as imagens e as vo-
zes da despossesão na versão online), de Else R.P. Vieira e Bernard McGuirk, 
foi reunido um arquivo de materiais literários e culturais sobre o movimen-
to dos sem terra. Nestes, encontram-se também textos de comemoração do 
massacre do Pará extremamente interessantes, como por exemplo a letra 
“Eldorado dos Carajás” do conjunto com o acrônimo MBGC (“Manos da 
Baixada de Grosso Calibre”), grupo hip hop de favelados de Belém do Pará. 
O texto se articula como uma espécie de crônica ritmada dos fatos: 

Foram catorze minutos contados de fogo cerrado / chumbo grosso, osso, / No 
meio daquele alvoroço se ouvia choro e grito / das pessoas que tentavam fugir 
do conflito / Foi um corre-corre, um, Deus nos acuda, / Pessoas desesperadas 
imploravam ajuda. / E o pior é que existe indícios / Que tudo foi premeditado 
/ Desde o início [...] (Vieira/McGuirk 2007: 168). 

A letra do hip hop toma uma direção testemunhal e de denúncia interes-
sante, assumindo a rima e o ritmo como meio para cristalizar o relato do 
massacre. Esta opção “documentária” evidencia bem o rumo alternativo as-
sumido pelo “anjo esquerdo da história”: não se trata de uma reconstrução, 
aliás em absoluto impossível, mas a montagem de um conjunto altamen-
te seletivo de imagens – através de figuras sonoras, sintáticas, semânticas 
(daqui a importância da justaposição do poema com o cinema) – que vai 
suprir as lacunas do que as palavras não dizem, porque “na memória as 
imagens emergem sobretudo quando a articulação verbal não é suficiente, 
ou seja sobretudo nas experiências traumáticas e preconsciente”, como ob-
serva Aleida Assman (2002: 245). 

Talvez seja oportuno aqui evocar como, na mnemotécnica clássica, as 
imagines agentes (imagens ativas) são utilizadas não pela capacidade mi-
mética mas pela força de penetração, porque são inesquecíveis e podem, 
portanto, ser usadas como suporte mnemônico para conceitos (ou experi-
ências) vagos ou problematicamente reconstruíveis (Assman 2002: 248). 
Ou seja, mas do que um intuito factual, o que interessa ao poeta é, sobre-
tudo, a fundação de imagens que se conectam com o horizonte de morte 
do massacre. 

Aliás, o papel das imagens (no nosso caso, poéticas) como mediadoras 
da memória remete ao projeto de Aby Warburg de criar uma história da 
memória por imagens da cultura europeia enquanto mediadoras paradig-
máticas. A referência a Warburg é significativa também para recuperar um 
conceito chave do seu pensamento que está particularmente próximo das 
finalidades do belo poema de Haroldo. Trata-se do conceito de “memória 
como patrimônio de sofrimento” (Gedächtnis als Leidschatz), um patrimônio 
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que captura imagens como “transformadores da energia cultural da me-
mória” (Assman (2002: 413), possibilitando a criação de um arquivo de 
imagens de sofrimento dispersas pela história, que assim se podem salvar 
do risco de apagamento. 

Neste sentido, “o anjo esquerdo da história” é um poema voltado não 
para a fixação de uma memória, mas para a construção de um memorial 
onde caibam, pelas imagens que acumula, os rastros da memória traumáti-
ca da sangrenta chacina dos sem terra – que funde num plano comum, de 
patrimônio, o que resta de significado político da destruição e do desmem-
bramento, numa paradoxal (pelo menos na aparência) abertura do poético 
para este fim, no fundo, antipoético. 

Nesta construção – uma comemoração onde, como sempre nas come-
morações, emerge a ausência fantasmática mais do que qualquer presença 
impossível – pode-se assim reter uma imagem do passado no instante do 
perigo, portanto ameaçando, mais uma vez com Benjamin, “tanto a exis-
tência da mesma da tradição, como seus destinatários. Para ambos o perigo 
é único: se prestar para ser instrumento da classe dominante” (Benjamin 
1997: 27). 

Desta contramemória vocalizada pelo poeta, mas também pelo ato 
de autor vicariamente, pela “gregária comunidade de meeiros do nada”, o 
“sem” se inverte em “com” e a terra, assim poeticamente desconstelizada, 
pode se tornar o local fértil para repensar politicamente a justiça. Neste 
quadro, a restituição impossível das vítimas e do sofrimento pode, porém, 
converter-se numa reparação possível enquanto direito à justiça e à verdade 
(esta reparação é a epifania messiânica do “justo ajuste de contas” que se 
evoca, no desfecho, pelo anjo da história). 

Haroldo, nesta lição entusiasmante de “política poética”, mostra-nos 
claramente algo que poderia parecer teoricamente complexo, mas que nes-
te caso adquire, de modo magistral e como por um encanto de palavras, 
consistência e concretude: lembrando Hölderlin, Was bleibt, stiften die 
Dichter, ou seja, o que resta o fundam os poetas (Agamben 1997: 150).
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Cicatrizes textuais e um encontro 
escuro-luminoso: seguindo os passos de  
Haroldo de Campos pela Europa (1959-1964)1

Jasmin Wrobel

“Le Paradis n’est pas artificiel / but spezzato apparently / 
 it exists only in fragments […]”

(Ezra Pound, The Cantos, LXXIV)

“a máscara plissada um papirus de rugas […] seu  paraíso 
era spezzato partido também feito / de fragmentos e  
crollava caía como uma torre derrupta”

(Haroldo de Campos, “mármore ístrio”, Galáxias)

Introdução

As referências às Galáxias de Haroldo de Campos aludem, muitas vezes, 
a um “mosaico textual”, mosaico cujas peças são móveis e estão sempre 
prestes a formar novas constelações no jogo neobarroco das palavras. Aliás, 
será que existem pedras fixas nesse mosaico? Em uma entrevista concedida 
ao musicólogo e crítico J. Jota de Moraes para O Estado de São Paulo, em 
outubro de 1984, ou seja, no ano da primeira publicação na íntegra de 
Galáxias, Haroldo de Campos comenta sobre o seu work in progress, escrito 
entre 1963 e 1976:

Um longo arco de tempo, no qual os acontecimentos, como cicatrizes, foram 
deixando também as suas marcas textuais, a sua borra e o seu sarro. Pois as 

1 O presente artigo encontra-se contextualizado no meu projeto de doutorado, intitu-
lado “Topografias poéticas do século xx. Stolpersteine [pedras-obstáculo] textuais nas 
Galáxias de Haroldo de Campos”. Na minha tese, procuro analisar até que ponto a 
obra polífona haroldiana pode ser lida e interpretada como um testemunho poético do 
século xx. A execução da presente obra contou com o auxílio de uma bolsa de pesquisa 
para consulta ao Acervo Haroldo de Campos, por meio do Programa de Incentivo à 
Pesquisa e Tradução da Obra de Haroldo de Campos, instituído pela Casa das Rosas – 
Centro de Referência Haroldo de Campos (São Paulo/Brasil).
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Galáxias não são apenas um livro de epifanias, mas também ao mesmo tempo, 
um registro crítico e paródico de antiepifanias – um “nigrolivro”, um “peste-
seller”, um “horrideodigesto”... Algo assim como um palimpsesto simulta-
neísta de momentos paradisíacos, atravessados e contraditos por momentos 
infernais (Campos 2010a: 270).

Os “momentos infernais” que se transformam em “cicatrizes textuais” nos 
cinquenta fragmentos galácticos se referem ou apontam, inúmeras vezes, a 
certos acontecimentos históricos que marcaram o cenário correspondente 
em cada fragmento. Essas referências ou cicatrizes não são sempre per-
ceptíveis à primeira vista, pois residem na camada subcutânea dos textos. 
Outras vezes, surgem subitamente, de forma explícita, surpreendendo e 
arrebatando o leitor em sua veemência e intensidade.

Galáxias, como o poeta paulistano escreve no pequeno metatexto “dois 
dedos de prosa sobre uma nova prosa”, é uma obra onde “tudo [é] anô-
nimo”, mas “personalíssimo” (Campos 1964: 112-113). O livro reflete o 
cosmos haroldiano e abarca não apenas suas predileções literárias e seus 
interesses teóricos, mas também suas viagens e encontros, todos situados 
no contexto do século xx – e são vários os trechos onde podemos ouvir a 
voz consternada do poeta. Em minha análise, gostaria de propor uma nova 
leitura das Galáxias trazendo o foco, num primeiro momento, para as pri-
meiras duas viagens que levaram Haroldo de Campos à Europa, em 1959 
e 1964. Nesse contexto, pretendo discutir também o impacto do encontro 
com o poeta americano Ezra Pound, em 1959, para a concepção da obra 
haroldiana e questiono, em um segundo passo, até que ponto o fascismo 
europeu deixou as suas marcas no “pesteseller” Galáxias.

A primeira viagem à Europa (1959) 

Haroldo de Campos escreveu o primeiro fragmento do seu livro-viagem 
Galáxias, “e começo aqui”, em novembro de 1963. Os primeiros aponta-
mentos para o vasto projeto, porém, datam de 1959,2 ano da sua primeira 
viagem à Europa, onde passou cinco meses, entre abril e agosto. As impres-
sões e encontros dessa viagem se transformaram em inspirações decisivas 
para os primeiros fragmentos, como afirma Thelma Médice Nóbrega na 

2 “As mais antigas imagens que constelam o meu texto remontam a 1959. Foi quando to-
mei os primeiros apontamentos, delineei os primeiros esboços, meros vislumbres quase, 
para o livro-viagem que seriam as Galáxias” (Campos 2010a: 269). 
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sua biografia sobre o poeta: “Viram muitas coisas, muitas cenas, que Ha-
roldo anotava rapidamente em sua caderneta de viagem, de onde depois 
extrairia poemas e trechos das Galáxias” (Médice Nóbrega 2005: 111).3 As 
próximas viagens seguiram sendo referências importantes para o trajeto do 
“livro-viagem” Galáxias, obra que foi escrita durante um período de treze 
anos. Vejamos as anotações do poeta sobre o roteiro dessa primeira viagem:

Desde 1959, a primeira [viagem], quando me mandei para a Europa, na 2a 
classe do navio português Vera Cruz, com a Carmen, companheira de toda 
a vida. Pegamos um abril friolento em Lisboa, viajamos de trem-correio da 
Andaluzia para Madri, vimos Hemingway e o matador Antonio Ordoñez 
[sic] na Feria de San Isidro, passamos da Espanha à França via Irun, Puente 
Internacional (na Terra Basca acolheu-nos o escultor Jorge Oteiza, prêmio da 
Bienal de 1957). Depois, Alemanha (contatos com Max Bense e seu grupo 
em Stuttgart, e com Stockhausen no estúdio de Música Eletrônica da Rádio 
de Colônia, visita à Escola Superior da Forma, em Ulm), Suíça (encontro com 
Gomringer em Zurique e Frauenfeld), Áustria, Itália. Fizemos o roteiro dos 
Cantos de Pound, começando por Merano, Tirolo di Merano, Castel Fontana, 
onde fomos recebidos pela filha de E.P., Mary de Rachewiltz. Finalmente, E.P. 
em persona e em pessoa (ainda falando: “I punti luminosi”), em Rapallo, Via 
Mameli 23, interno 4 [sic],4 uma terça-feira ensolarada de agosto, às 4hs. (ore 
16 ). Voltamos ao Brasil de Gênova, no Provence, com uma parada providen-
cial em Marselha para abraçar o João Cabral, nosso cônsul ali, à época. Então 
Recife, Salvador, Rio, Santos. Redescoberta do Brasil via mundo (Campos 
2013: 147-148).

3 Fato documentado também por Leyla Perrone-Moisés, acompanhante de Haroldo de 
Campos durante uma viagem por várias cidades europeias, em janeiro de 1970: “De re-
pente, ele aí encontrou algo que o entusiasmou. Disse-me: ‘Leia isso!’ Li, era uma notícia 
policial. Dois carabinieri em ronda numa viatura tinham avistado, numa zona escura da 
Via del Campo, uma mulher alta, loura platinada, de minissaia e saltos agulha. Ao ver os 
carabinieri, a loirona saiu correndo, e os guardas foram atrás dela. Na corrida, um dos sal-
tos se quebrou, a mulher tropeçou e sua peruca caiu numa poça. Os guardas verificaram, 
então, que se tratava de um travesti: Enrico Bagoni, 46 anos, sem residência fixa. Tinha 
torcido o tornozelo direito. Depois de socorrido, o infeliz Enrico foi denunciado por iden-
tidade falsa e foram sequestrados os trajes de sua ‘absurda mascarada’. O delito e a notícia, 
insignificantes do ponto de vista do referente, tornavam-se realmente notáveis na língua 
italiana, enfática, barroca, sonora. Haroldo sacou imediatamente um bloquinho e pôs-se a 
escrever. Lia alto e me comunicava suas ideias: ‘O texto como vazio! O texto como travesti! 
O texto como falsa identidade genérica! Os críticos correndo atrás do texto para sequestrá-
-lo!’. Foi assim que vi surgir uma das mais belas páginas das futuras Galáxias [...]. Tomado 
de júbilo criativo, Haroldo pontuava a escrita e a leitura com risadas felizes. Foi como ver 
o nascimento de uma estrela, iluminando o poeta” (Perrone-Moisés 2010: 57-58). Trata-se 
do fragmento “vista dall’interno”, escrito nos dias 20 e 21 de março de 1970.  

4 Na nota original de Pound, lê-se “Via Mameli – 23, int. 34” (reproduzida em Campos 
2010b: 192).
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Aparentemente, a viagem que leva a uma “redescoberta do Brasil via mun-
do” é concebida aqui como um ato antropofágico que já começa com a 
travessia do Atlântico: é provável que as experiências e impressões dessa 
primeira viagem de barco tenham inspirado o terceiro fragmento das Ga-
láxias, “multitudinous seas” (cf. Bessa 2013: 19) que é, ao mesmo tempo, 
uma viagem pelos mares weltliterários, com referências a Shakespeare, Ho-
mero e o seu primeiro tradutor brasileiro Odorico Mendes,5 entre outros 
(cf. Knauth 2016: 241-246).

Veremos mais exemplos das repercussões poéticas da viagem mais 
adiante. Sigamos, primeiro, o périplo do poeta: na Espanha, ele visita as 
cidades andaluzas Granada e Córdoba, onde sobretudo a herança cultural 
moura desperta seu interesse. Em Madri, visita a Féria de San Isidro com 
suas touradas (festejadas entre maio e junho), onde vê o escritor norte-
-americano Ernest Hemingway e o famoso toureiro Antonio Ordóñez. 
De Madri, onde estabelece também contato com o poeta Ángel Crespo 
(Campos, A. et al. 2006: 264), visita Toledo. Passa por Navarra para chegar 
ao País Basco, onde é acolhido pelo escultor basco Jorge Oteiza. A partir 
dele, conhece outros artistas do grupo Equipo 57. Visita San Sebastián e 
continua a sua viagem à França, passando pelo município fronteiriço Irun. 

Na Alemanha, o poeta visita Stuttgart, Ulm e Colônia. Um dos con-
tatos mais importantes que ele estabelece em 1959, o motivo da sua es-
tadia em Stuttgart, deu-se com o filósofo e semiótico alemão Max Bense 
e com a sua então assistente e futura esposa Elisabeth Walther. Bense já 
havia encontrado Décio Pignatari na casa de Eugen Gomringer, em 1955 
(Walther-Bense 2013: 67) e Haroldo, no começo do ano da viagem, já 
tinha publicado dois artigos sobre a Aesthetica de Bense no Suplemento 
Literário de O Estado de São Paulo (21.03. e 04.04.1959).6 Em uma curta 
mensagem escrita à mão, datada de 07 de julho de 1959, ele se apresenta e 
pede para ser recebido por Bense. Transcrevo a carta aqui:

Stuttgart, 07.07.59. Herr Prof. Max Bense: Je suis un ami d’Eugen Gomrin-
ger, lié au mouvement de poésie concrète au Brésil. J’aimerais beaucoup vous 
connaître personnellement, et vous montrer des travaux de notre groupe. 
Est-ce que vous pourriez me donner un rendez-vous? Je suis à Möhringer 
Strasse 99 (Hotel Hottmann) – Fernsp. 74639. Merci beaucoup. Haroldo de 

5 Como é sabido, o próprio Haroldo transcriou a Ilíada integralmente. Os volumes I e II 
foram publicados em 2001 e 2002, respectivamente. 

6 Os dois artigos foram recolhidos depois sob o título “A Nova Estética de Max Bense”, 
em Metalinguagem (1967).
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Campos. Nous sommes au Brésil très interessés [sic] au sujet de votre nouvelle 
esthétique.7

Esse primeiro encontro entre o semiótico alemão e o poeta brasileiro se 
transformou no ponto de partida para um diálogo e intercâmbio intelec-
tual-artístico muito frutífero que persistiu até a morte de Max Bense, em 
1990, ou ainda até a morte do próprio Haroldo de Campos, pois o contato 
entre ele e Elisabeth Walther continuou até seu falecimento em 2003.8 
Logo depois da visita do poeta brasileiro, Bense decidiu organizar uma 
exposição da literatura do grupo brasileiro na Studiengalerie da Technische 
Hochschule Stuttgart para o semestre de inverno. A exposição foi a primeira 
mostra de poesia concreta na Alemanha (Walther-Bense 2013: 67-68). A 
amizade e a rica colaboração com Max Bense e Elisabeth Walther ainda 
levaria Haroldo de Campos inúmeras vezes a Stuttgart (1964, 1970, 1972, 
1976, 1977 e, depois do falecimento de Max Bense, em 1994; cf. Walther-
Bense 2013: passim).9 Não surpreende, nesse contexto, que a cidade de 

7 Na ocasião de minhas pesquisas no Archiv Sohm em Stuttgart, em dezembro de 2014, 
Elisabeth Walther me recebeu em sua casa, concedendo-me uma entrevista. Durante 
minha visita, forneceu-me cópias da correspondência entre Haroldo de Campos, Max 
Bense e ela, assim como cópias de algumas fotografias da segunda estadia do poeta bra-
sileiro em Stuttgart, em 1964. As cartas e fotografias originais estão arquivadas, desde 
2013, no Centro de Referência Haroldo de Campos, Casa das Rosas, São Paulo, onde 
eu tive a oportunidade de consultá-las em setembro de 2015.

8 Elisabeth Walther documentou e apresentou suas lembranças sobre os intercâmbios e 
diálogos com Haroldo de Campos em uma fala intitulada “A relação de Haroldo de 
Campos com a poesia concreta alemã, especialmente com Max Bense”, que proferiu 
em 1994 no Wilhelmspalais de Stuttgart, por ocasião da performance das Galáxias pelo 
grupo artístico EXVOCO. Haroldo de Campos e Carmen de P. Arruda Campos tam-
bém estiveram presentes naquela ocasião. O texto do discurso, atualizado em 1997, 
encontra-se disponível na página web da Stuttgarter Schule <http://www.stuttgarter-
-schule.de/campos.html> (28.06.2018) e serviu como base para várias publicações 
internacionais (cf. Walther-Bense 1997, 2005, 2009 e 2013). Elisabeth Walther tam-
bém participou do encontro em homenagem do poeta em Salto Oriental, Uruguai, em 
1991, organizado por Lisa Block de Behar. Devido ao espaço limitado desse texto, só 
retomarei, a seguir, alguns pontos relevantes para a minha análise. Um primeiro estudo 
breve da correspondência entre Haroldo de Campos, Max Bense e Elisabeth Walther 
foi realizado por Nathaniel Wolfson (2015). Veja também seu artigo no presente volu-
me.  

9 Através do contato com o grupo Noigandres, cresceu também o interesse de Max Bense 
pelo Brasil. Numa carta do dia 20 de abril de 1960, pediu para Haroldo de Campos 
organizar um convite oficial. Bense viajou quatro vezes ao Brasil nos anos seguintes 
(1961, 1962, 1963 e 1964) e documentou suas experiências e encontros no último 
capítulo do seu texto experimental Entwurf einer Rheinlandschaft (1962) e no livro 
Brasilianische Intelligenz – Eine cartesianische Reflexion (1965). 
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Stuttgart seja o cenário de cinco dos fragmentos “galácticos”: “augenblick”, 
“ach lass sie quatschen”, “e brancusi”, “neckarstrasse” e “pulverulenda”, es-
critos entre julho de 1964 e outubro de 1967. Com isso, é uma das cidades 
mais visitadas pelo eu lírico na primeira metade das Galáxias. Durante a 
sua viagem pela Alemanha, Haroldo de Campos também encontrou os 
compositores Karlheinz Stockhausen, Hans G. Helms e Gottfried Michael 
Koenig no estúdio de Música Eletrônica da Rádio de Colônia. Em Ulm, 
na Hochschule für Gestaltung, conheceu, além de Eugen Gomringer, To-
más Maldonado, Friedrich Vordemberge-Gildewart e Almir Mavignier 
(Médice Nóbrega 2005: 119). Através de Max Bense e Elisabeth Walther, 
estabeleceu-se também o contato com o poeta Francis Ponge, que recebeu 
Haroldo de Campos “em seu pequeno apartamento parisiense da rue Lho-
mond” (Campos 1997a: 209), na França.

Um encontro escuro-luminoso

Já na Itália, a última estação da viagem, realizou-se o encontro mais aspira-
do pelo poeta. De Pisa, seguindo o roteiro dos Cantos, de Campos escreve 
a Ezra Pound para solicitar uma reunião. A viagem segue por Gênova a Ra-
pallo, onde lhe espera a resposta de Pound: “e ali estava, no Albergo10 onde 
o poeta toma suas refeições, a resposta: ‘De Campos – O.K. – Via Mameli 
23, int. 34 – Tuesday 4 p.m. (ore 16). E. Pound’” (Campos 2010b: 192).

O encontro foi documentado por Haroldo de Campos logo depois, 
em um texto breve com o título “Ezra Pound: I Punti Luminosi ”, escrito 
entre 1959 e 1960 em Rapallo, Gênova e São Paulo.11 Nele, de Campos 
registrou as suas conversas com Pound e as impressões deste encontro, que 
revelam a grande admiração que o brasileiro sentia pelo poeta Pound. Ao 
mesmo tempo, o texto inclui também uma condenação do passado do 
“homem político” Pound (Campos, A. et al. 1985: 237):

Eis-me diante do poeta. Num pijama azul-forte, altíssimo, a barba em pon-
ta, os 74 anos gravados sobretudo no rosto pregueado, plissado, um papiro 

10 Refere-se ao “Hotel Albergo Riviera Rapallo” (hoje “Hotel Riviera”), local onde tam-
bém Hemingway residia e onde escreveu o famoso conto “Cat in the rain” (1923).

11 Publicado por primeira vez em 1985: Ezra Pound: Poesia (trad. Augusto de Campos, 
Décio Pignatari, Haroldo de Campos, José Lino Grünewald & Mário Faustino). São 
Paulo/Brasília: Hucitec/UnB. O texto foi retrabalhado criativamente no fragmento 
“mármore ístrio” (17./27.01.1968), que será discutido adiante.
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de rugas, como nunca as fotografias poderiam revelar, curtido, com as fen-
das felinas dos olhos brilhando sob murchos supercílios, pelos ruivos, palha, 
desbotando. Ali estava o homem de ação, o polúmetis discutido, que viveu 
intensamente sua intrincada peripécia histórica, e cujos erros dramáticos – de 
militância e obstinação, de participação e idiossincrasia – nunca se purgariam, 
numa ordem dantesca, no reino neutro, no entre-reino dos omissos e dos abú-
licos (Dante, Inf. III; Pound, Canto VII), “che mai non fur vivi”. Ali estava o 
empresário altruísta, que patrocinou Eliot, Joyce e Hemingway, nos famosos 
“twenties” da “Lost Generation”. Mas ali estava sobretudo, para mim, o poeta, 
“il miglior fabbro”, o mestre de Eliot, o renovador do último Yeats, aquele 
cuja influência está presente em e.e. cummings e William Carlos Williams, e 
direta ou indiretamente nos jovens de mais talento das gerações recentes da 
poesia americana. O poeta que mais de perto perseguiu em nosso tempo a 
persona de Dante. Aquele que mantém contemporaneamente a arte poética 
no extremo paralelo de invenção e consciência crítica em que a colocou, nos 
fins do século xix, a genialidade prefiguradora de Mallarmé com o Un coup de 
dés (1897) (Campos 2010b: 192-193).

Com os “erros dramáticos” de Pound, Haroldo de Campos se refere, evi-
dentemente, às declarações antissemitas e antiamericanas no programa rá-
dio “Europe calling, Ezra Pound speaking” (transmitido pelo Ente Italiano 
per le Audizioni Radiofoniche) e nos “Italian Cantos” (LXXII e LXXIII).12 
O que se destaca no trecho citado acima é a descrição física do rosto enru-
gado de Pound, que Haroldo de Campos compara a um papiro antigo, um 
material frágil e plissado, captando uma imagem que transmite, por um 
lado, o estado físico e mental crítico do poeta, inscrito em seu próprio ros-
to; por outro, evoca também a associação de um palimpsesto, de escrituras 
raspadas e novamente colocadas (lembrando o lema de Pound, “make it 
new”), lidas e vividas por Pound: cicatrizes (textuais), legíveis ou ilegíveis, 
dependendo do dobramento do papel-pele. Ainda vamos voltar a essa ima-
gem, que lembra também a citação de Haroldo de Campos na introdução 
do presente artigo, na análise de alguns dos fragmentos de Galáxias.

O papel que Ezra Pound ocupa na obra haroldiana é, como se sabe, 
decisivo por vários motivos.13 É uma das figuras-chaves do paideuma do 

12 Um estudo crítico das radiomensagens de Pound foi realizado por Matthew Feldman 
(2013). Nos controvertidos “Italian Cantos” existem, em comparação com as radio-
mensagens, menos trechos explicitamente antissemitas ou racistas, mas, no geral, carac-
terizam-se por um tom pro-fascista. Em relação à história de criação e publicação dos 
dois cantos, veja, p. ex., Hesse 1991. 

13 Na minha tese, dedico um capítulo às relações complexas entre ambos poetas. Devido 
ao espaço limitado, no presente texto me concentrarei principalmente no encontro de 
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grupo Noigandres, o que já se destaca na escolha do nome do grupo: “noi-
gandres”, um termo misterioso que Pound achou num livro do romanis-
ta italiano Ugo Angelo Canello sobre a obra e vida do trovador occitano 
Arnaut Daniel.14 No último verso da primeira estrofe da canção “Er vei 
vermeills” lemos: “e jois lo grans e l’olors de noigandres”. Pound consultou 
o romanista alemão Emil Levy pelo significado da palavra e transcreveu a 
conversa nos Cantos (XX, 28-33):

[...]
“Yes, Doctor, what do they mean by noigandres?”
And he said Noigandres! NOIgandres!
“You know for seex mon’s of my life
“Effery night when I go to bett, I say to myself:
“Noigandres, eh, noigandes,
“Now what the DEFFIL can that mean!”
(Pound 1975: 89-90)

Mais tarde, Levy concluiu que no manuscrito original provavelmente es-
tava escrito “d’enoi gandres”, o que traduziu como “proteger do tédio”.15 
O nome, desafio linguístico para os romanistas, foi escolhido justamente 
por isso pelos poetas concretos, que o adotaram em 1952 como expressão 
do experimento artístico livre. Além disso, os Cantos poundianos foram 
objeto do primeiro grande projeto de tradução do grupo: Cantares de Ezra 
Pound, publicado em 1960.16 Através da máxima “make it new”, inspirada 

Pound e Haroldo de Campos em 1959. Neste contexto, veja também o artigo recente 
de Marjorie Perloff (2017) em que a autora aborda a relação de Ezra Pound com os 
poetas concretos brasileiros.

14 La vita e le opere del trovatore Arnaldo Daniello, 1883.
15 No seu Petit Dictionnaire Provençal-Français (1961 [1909]), Levy dá os seguintes signi-

ficados: 1) “enǫi, -ǫc, -ueg, -ug: ennui, souci, chagrin; conduite ennuyeuse, fâcheuse” 
e 2) “gandir, gandre: protéger, garantir; soustraire; échapper; éviter, fuir; faire détours, 
se soustraire; se sauver, se réfugier” (Levy 1961: 150 e 201). O próprio Pound traduziu 
o termo em Instigations (1920) com “and pain ameises” (Pound/Fenollosa 1920: 313). 
Cf. também Augusto de Campos, que traduziu “Er vei vermeills” em 1978 e decidiu 
manter o termo “noigandres”: “uso, para efeito de rima, esta variante misteriosa, tal 
como aparece em Canello. Emil Lévy decompôs a palavra em duas: enoi (tédio, pró-
ximo do francês ennui) e gandres (do verbo gandir, proteger). Um olor que protege do 
tédio” (Campos, A. 1987: 111).

16 Traduziram, no total, dezessete dos cantos: I-VII, XII-XIII, XX, XXX  (“A Draft of 
XXX Cantos”, 1930), XLV e XLIX (“The Fifth Decad of Cantos”, 1937), LXXIX-
-LXXXI (“The Pisan Cantos”, 1948) e XC (“Rock-Drill de los Cantares”, 1955). 
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nas suas leituras confucianas, Pound propôs ainda uma reciclagem inova-
dora e crítica da história e da literatura, também e sobretudo a partir da 
tradução. Haroldo de Campos aproximou o lema poundiano em vários 
textos teóricos à Antropofagia Cultural e à sua teoria de tradução ou bem 
transcriação (p. ex. Campos 2010c: passim). Não menos importante para a 
poética do grupo Noigandres foi o método ideogramático de composição, 
desenvolvido por Pound através das suas leituras de Ernest Fenollosa. 

Os dois irmãos de Campos e Décio Pignatari estiveram em contato 
com Pound desde 1953, quando lhe mandaram a primeira edição da revis-
ta Noigandres.17 Em uma carta de 21 de dezembro de 1957, Pound pediu 
que os brasileiros organizassem um convite para São Paulo, para dar aulas 
sobre “say Chinese, or any other LITERATURE” (apud Campus, A. et 
al. 1985: 232). Ele tinha esperança de que um convite oficial, no melhor 
caso emitido pelo Ministério da Educação, ajudaria sua libertação do St. 
Elizabeths Hospital em Washington, onde se encontrava internado desde 
finais de 1945:

Time has come when IF I had a clear of ficial invitation from SOME-
WHERE, say S. Paulo, […] it might just possibly help git me out of quod, 
i.e. incarceration. If your Ministero od Education cd. express such a desire, 
saying they dont regard me as political. either an asset or detriment (sic; in 
Campos, A. et al. 1985: 238).

Pouco depois, no dia 18 de abril de 1958, a acusação de alta traição contra 
Pound foi retirada; ele foi libertado no dia 07 de maio e voltou pouco 
depois para a Itália, em 30 de junho de 1958. A carta pública dos Noigan-
dres (“Ezra Pound viria ensinar no Brasil!”) foi publicada quase ao mesmo 
tempo da libertação de Pound, em maio de 1958, no Jornal de Letras. Nela, 
os poetas se distanciam decisivamente das suas convicções políticas, mas 
declaram também que o poeta americano já pagou os erros políticos “de 

Em 1968, publicou-se Ezra Pound: antologia poética, onde traduziram mais textos de 
Pound, com a colaboração de J.L. Grünewald e Mário Faustino (2a edição Ezra Pound: 
poesia, em 1985; 3ª edição em 1993).

17 Eles receberam o total de quinze cartas de Pound durante um período de cinco anos; a 
antologia Ezra Pound: poesia (1985), com as traduções do grupo, contém duas cartas e 
um fragmento da correspondência com Pound. 
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sobejo”,18 declaração que deve ser interpretada, ao menos, como proble-
mática.19

Voltemos ao encontro de Ezra Pound e Haroldo de Campos em 1959. 
Pound tinha sido libertado do hospital psiquiátrico St. Elizabeths em Wa-
shington um ano antes. Com a sua esposa, Dorothy Shakespear, voltou 
imediatamente à Itália, “felice d’essere tornato tra i miei” (apud Campos 
2010b: 193).20 A experiência da guerra, o cativeiro em uma jaula do Ameri-
can Disciplinary Center (“gorilla cage”, LXXXIII, 173; Pound 1975: 533) 
e a longa internação de treze anos no St. Elizabeths deixaram profundas 
marcas no poeta. A Europa, sua terra de adoção, foi o lugar que sempre 
inspirou a imaginação de Pound e o centro do seu mundo; vê-la em ruínas 
agravou ainda mais o estado de sua condição mental. A volta, portanto, foi 
uma decepção para o poeta americano, que afirmou numa entrevista a Do-
nald Hall, em 1960: “Undoubtedly. Europe was a shock. The shock of no 
longer feeling oneself in the center of something is probably part of it. […] 
Somebody said that I am the last American living the tragedy of Europe.” 

18 “Quaisquer que tenham sido os erros políticos de Ezra Pound – suas irradiações da Rá-
dio Roma, nas quais Hitler e Mussolini merecem referências apologéticas, são dos mais 
melancólicos – a verdade é que, com sua prolongada prisão, ele já os pagou de sobejo, 
tanto mais se considerarmos que criminosos políticos de atividades bem menos platô-
nicas do que as de E.P. (cujas teorias econômicas, fundadas num generoso ódio à usura, 
levavam-no à utopia do déspota esclarecido e ao anseio por uma idade de ouro de 
tipo aristocrático) se encontram em liberdade, e que antigos servidores do ‘Eixo’ hoje 
prestam colaboração às nações aliadas. [...] Por outro lado, não deveremos nos esquecer 
de que Pound, exilado voluntariamente dos Estados Unidos desde 1908, prosseguiu, 
no último conflito mundial, uma pregação que já vinha fazendo desde muito antes de 
sua deflagração (fixara-se na Itália, em Rapallo, em 1924), e que só assumiu o caráter 
de traição, segundo as leis americanas, por se tratar de pregação feita por um cidadão 
americano em tempo de guerra. [...] Por tudo isso, quando o poeta cativo manifesta ao 
grupo NOIGANDRES [...] o seu desejo de vir ao Brasil, não como homem político, 
mas como professor de literatura, nós, de NOIGANDRES, não obstante sejamos ra-
dicalmente opostos à ideologia na qual o autor de ‘THE CANTOS’ vislumbrou, em 
dado momento, o aparecimento de seu ‘good ruler’, não podemos deixar de crer que os 
intelectuais brasileiros reagirão com compreensão e solidariedade humana a esse apelo” 
(Campos, A. et al. 1985: 235-237).

19 O poeta recebeu apoio também de outros escritores e amigos, como T. S. Eliot, e. e. 
cummings ou Ernest Hemingway, que declarou numa entrevista à revista Time, pouco 
depois de ter recebido o Prêmio Nobel em 1954: “Ezra Pound is a great poet, and what-
ever he did he has been punished greatly and I believe should be freed to go and write 
poems in Italy where he is loved and understood. He was the master of T. S. Eliot. Eliot 
is a winner of the Nobel Prize. I believe it might well have gone to Pound... I believe 
this is a good year to release poets” (apud Cohassey 2014: 148).

20 A citação provém de uma nota de Pound que acompanhava a tradução italiana do 
canto XCVIII, feita pela sua filha Mary de Rachewiltz (cf. Moody 2015: 446).
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(apud Hall 1962: 19). E numa carta a Archibald MacLeish, de outubro de 
1959, escreve: “No use to myself and anyone… One thing to have Europe 
fall on one’s head. Another to be set in ruins of same” (apud Ackroyd 1980: 
104). É importante salientar que as declarações citadas não expressam qual-
quer forma de arrependimento, mas antes a desilusão do poeta diante de 
seu “paraíso perdido”. 

Essas marcas não passaram despercebidas pelo jovem peregrino Harol-
do de Campos. No ensaio antes mencionado, anotou vários trechos dos 
monólogos poundianos e comenta ainda a condição de saúde de Pound, de 
novo salientando a “máscara pregueada” do poeta americano:

E: “– Peccato que não tenha vindo antes, em fevereiro, quando me sentia 
melhor...”. “São umas formações ósseas, na coluna vertebral, impedem a 
passagem do sangue à cabeça... Se corre o risco de diventare molto stupido...” 
(humor negro, com um arreganho-riso que contrai a máscara pregueada). [...] 
“– Peccato que não me tivesse conhecido nos meus bons tempos...”. Às vezes 
se inquieta, procura desesperadamente algo, os óculos, o lápis, uma nota, e 
fica mordendo o ar, no vago, o maxilar inferior se movendo, um ríctus, como 
para melhor escandir as palavras e apanhar o relâmpago da ideia, que ameaça 
escapar (Campos 2010b: 193-194).

Como já mencionado, Haroldo de Campos começou a fazer os primeiros 
apontamentos que utilizaria nas Galáxias durante essa primeira viagem. O 
projeto do livro ainda não estava definido e os primeiros textos que nos 
dão uma impressão sobre a concepção da obra datam de 1963 (“e começo 
aqui”, primeiro fragmento) e 1964 (“dois dedos de prosa sobre uma nova 
prosa”). O encontro pessoal com Pound em Rapallo teve, a meu ver, um 
impacto fundamental para a concepção das Galáxias. Os Cantos são ape-
nas uma entre as muitas referências no livro, porém uma das principais. A 
experiência da viagem pela Europa do pós-guerra e o encontro não com o 
poeta admirado, mas com o indivíduo Pound, profundamente desiludido 
e marcado pelo próprio papel altamente problemático durante a Segun-
da Guerra Mundial, deve ter causado forte impacto no poeta brasileiro.21 
Vejamos outra lembrança da conversa com Pound que é particularmente 
interessante em relação ao projeto das Galáxias:

21 Isso se reflete também em um dos poemas mais tardios sobre o poeta americano, “o 
poeta ezra pound desce aos infernos”, publicado 1998 em Crisantempo, onde Haroldo 
de Campos o coloca no “inferno / dos que perseveram no erro” (2004a: 83).
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Pergunto-lhe, já entrosado no seu ritmo particular de diálogo-monólogo: “– 
E há um plano para o término dos Cantos?” “– Não. Só non falsificare. Dante 
tinha uma ordem fixa e um mundo topografado pela teologia de São Tomás. 
O mundo de Confúcio era um mundo em movimento, the process. Não estou 
hipnotizado pelo número 100, nem por uma forma qualquer, circular ou 
outra. A Europa, depois da guerra, é como os restos de um vulcão erupto: é 
preciso recolher os fragmentos.” (Transito mentalmente para os Cantos pisa-
nos: “As a lone ant from a broken ant-hill / from the wreckage of Europe, ego 
scriptor” e “Le Paradis n’est pas artificiel / but spezzato apparently”.) […] E 
continua, cambiando sempre italiano e inglês, num discurso personalíssimo: 
“– Minha cultura não é de especialização profunda. É feita de frammenti. De 
pontos luminosos. Creio que aquele que se especializa deixa de ver os contor-
nos. I punti luminosi...” “– É preciso lutar a ofuscação da história. Ah! Tenho 
trabalho para mais de vinte anos!...” E como eu insistia: “– Sim, há um pro-
grama formal: concentração, concentrazione, cada vez maior, como o recolher 
de todo o conhecimento num só volume” (Campos 2010b: 194-195).

Este último comentário sobre o programa final, além de nos fazer pensar, 
talvez, no “Libro de arena” borgiano22 ou no “Livre absolu” de Mallarmé 
(outro livro modelo para Haroldo, cf. Wrobel 2018), antecipa, de certa 
forma, as Galáxias, “um livro onde tudo seja não esteja seja um umbigodo-
mundolivro / um umbigodolivromundo” (“e começo aqui”, ll. 12-13). No 
caso de Haroldo de Campos, o plano original foi, de fato, escrever 100 
textos no limite entre prosa e poesia que ele chamaria de “fragmentos”, mas

o tempo, felizmente, copidescou o meu projeto. Ajudou-me a precisá-lo, 
condensá-lo. A idéia de concreção envolvia a de concentração. De composi-
ção livre e rigorosa ao mesmo tempo: delírio lúcido. [...] Preferi uma poética 
de “pontos luminosos” a uma retórica de facilidade e recheio. Trabalhei cada 
página, cada fragmento, minuciosamente, como um microcosmo, uma peça 
autônoma, onde o livro inteiro poderia caber, abismar-se, como num espelho 
(Campos 2010a: 272).

Inicialmente ele pretendia, além disso, realizar um livro-objeto de páginas 
soltas, “um multilivro manipulável como uma escritura cinética”. Foi Gui-

22 Cf. o fragmento galáctico “nudez”: “[...] um livro também constrói o leitor / um livro 
de viagem em que o leitor seja a viagem um livro-areia / escorrendo entre os dedos e 
fazendo-se da figura desfeita onde / há pouco era o rugitar da areia constelada [...]” 
(ll. 31-34). Neste texto, todas as referências das Galáxias provêm da segunda edição, 
publicada em 2004 pela Editora 34 (Campos 2004b). Como os fragmentos não têm 
números de página, serão citadas, seguindo o costume, as primeiras palavras do frag-
mento correspondente como título.
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marães Rosa quem o convenceu a “não dificultar o difícil” e a publicar as 
Galáxias no formato usual de livro (Campos 2010a: 273). Não obstante, 
os fragmentos, salvo o primeiro e o último (os dois “formantes”,23 o “fim-
começo” do livro), são intercambiáveis e legíveis em qualquer ordem, pois 
as páginas não têm números: aparentemente, Galáxias não tem centro, 
trata-se de uma obra em movimento. 

Um dos objetivos de Ezra Pound nos Cantos foi a recuperação e diges-
tão literária dos seis séculos desde a criação da Divina Commedia: “you had 
six centuries that hadn’t been packaged. It was dealing with material that 
wasn’t in the Divina Commedia.” (apud Hall 1962: 2). Ao mesmo tempo, 
como no modelo dantesco, Pound planejava terminar a odisseia dos Cantos 
(como se sabe, Homero é outra grande referência na obra poundiana) com 
uma visão do paraíso, plano que estava destinado a fracassar: “It is difficult 
to write a paradiso when all the superficial indications are that you ought 
to write an apocalypse” (apud Hall 1962: 17). E, consequentemente, le-
mos na última seção fragmentária dos Cantos, “Notes for CXVII et seq.”: 
“That I lost my center / fighting the world. / The dreams clash / and are 
shattered – / and that I tried to make a paradiso terrestre. / […] To be men 
not destroyers.” (Pound 1975: 802).24

23 O termo “formantes” foi tomado de empréstimo por Haroldo de Campos à terminolo-
gia de Pierre Boulez (Campos 2010a: 269-270).

24 Na literatura crítica, a atitude política de Ezra Pound durante os anos 1930 e 40 é, 
muitas vezes, atribuída a uma certa ingenuidade em relação à sua compreensão política 
do mundo. De fato, ele deve ter sabido da perseguição e do assassinato da popula-
ção judia pela Alemanha nazista pelo menos desde 1941, como mostram as anotações 
autobiográficas do escritor italiano Romano Bilenchi (“Rapallo 1941”), citadas pelo 
crítico James J. Wilhelm como segue: “Possibly the most interesting part of Bilenchi’s 
memoir is his narration concerning a young Jew who had fled from Germany and was 
living secretly in Sestri Levante near Carlo Bo, who was also Bilenchi’s friend as well 
as Chilanti’s. The Italian told Pound in no uncertain terms about the Holocaust as 
suffered by this young man, who had lost the entire family. Bilenchi said, ‘My account 
shook him. He said he understood my grief at seeing a man like the young German 
brought to such desperation. He said I was probably right from my point of view, 
that the Jews taken individually, especially if they were poor, were human beings like 
ourselves. However, collectively, and controlled by the capitalists as they were, they had 
organized a relentless conspiracy against mankind’ [...]. These words, so lacking in the 
compassion advocated by Alfred Orage, should dispel forever the notion created by 
some that Pound, sheltered in paradisal Rapallo, was in no way aware of the horrors 
going on in the north. He may not have the details, but he certainly had the suspicion” 
(Wilhelm 1994: 186-187). A posição política de Pound continuou sendo questionável 
também depois de sua libertação do St. Elizabeths. Em sua chegada a Nápoles no dia 
09 de junho de 1958, cumprimentou o público que o esperava com a saudação de 
Hitler, fato registrado pelos fotógrafos presentes (Wilhelm 1994: 319). Por outro lado, 
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A segunda viagem à Europa (1964)

Haroldo de Campos viajou pela segunda vez à Europa em 1964, a convite 
de Max Bense. Depois de uma curta estadia em Roma, chegou a Stuttgart 
no dia 30 de janeiro, onde proferiu cinco conferências em francês sobre 
literatura brasileira contemporânea na Technische Hochschule.25 Participou 
ainda de uma conferência sobre poesia concreta em Praga, junto com o 
compositor e arranjador Júlio Medaglia, que estudava naquele tempo na 
Hochschule für Musik Freiburg. Conheceu, naquela ocasião, os poetas e 
tradutores Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Ladislav Novák, Jiří Kolář, 
Jan Vladislav e Ivo Fleischmann, os pintores Jan Kotík, Karel Malich and 
Mikuláš Medek e os compositores Vladimír Fuka e Alois Hába (Campos, 
A. et al. 2006: 271). O primeiro contato com Bohumila Grögerová e Josef 
Hiršal estabeleceu-se por via postal, mais precisamente por uma carta em 
francês escrita por Haroldo de Campos em março de 1963. Durante uma 
de suas estadias no Brasil, Max Bense havia informado os Noigandres sobre 
as novas tendências na poesia checa e recomendou entrar em contato com 
Grögerová e Hiršal (que o próprio Bense ainda não conhecia pessoalmen-
te). O contato levou a um convite para participar da conferência mencio-
nada no dia 05 de março de 1964, data que foi adiada por alguns dias, 
pois Haroldo de Campos e Júlio Medaglia só chegaram a Praga no dia 07 
de março.26 A conferência com o título “Poesia e música experimentais do 

comentou em uma conversa com Allan Ginsberg, poeta da Beat Generation: “Any good 
I’ve done has been spoiled by bad intentions – the preoccupation with irrelevant and 
stupid things… But the worst mistake I made was that stupid, suburban prejudice 
of anti-Semitism.” (citado em Wilhelm 1994: 344). Discuto essa temática mais pro-
fundamente na minha tese onde problematizo também, nesse contexto, a relação dos 
Noigandres com o poeta americano. De todo modo, é importante ressaltar aqui que 
os membros do grupo não podem ser conectados de nenhuma forma a ideias fascistas 
ou antissemitas; ao contrário, o interesse e a grande admiração de Haroldo de Campos 
pela língua e cultura hebraicas são bem documentados em sua obra, aspecto também 
discutido em meu trabalho. 

25 Os temas das conferências foram “Oswald de Andrade e o modernismo brasileiro”, 
“A linguagem de Guimarães Rosa”, “A poesia de João Cabral de Melo Neto, “A poesia 
concreta brasileira” e “Alguns poetas brasileiros e a vanguarda” (Médice Nóbrega 2005: 
157).

26 Os dois poetas e tradutores checos reuniram suas notas autobiográficas dos anos 1952-
1968 nos três volumes de Let Let (I-III, 1993/1994), onde também documentaram 
os encontros e correspondências com os poetas brasileiros (Grögerová/Hiršal 1994). 
Agradeço essa referência bibliográfica à Profa. Dra. Alice Stašková (Friedrich-Schiller-
-Universität Jena). 
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grupo Noigandres de São Paulo” realizou-se, ao final, no dia 12 de março, 
no Clube Mánes. Durante os dias que passaram em Praga deram, como 
relata Grögerová, uma entrevista na rádio, visitaram os ateliers e estúdios 
de Medek, Kolář e Fuka e elaboraram alguns textos e entrevistas juntos 
(Grögerová/Hiršal 1994: 284-286).

Saindo de Praga, os dois brasileiros voltaram primeiro à Alemanha. 
Visitaram Ulm, Colônia e Baden-Baden, onde encontraram e entrevis-
taram Pierre Boulez. Depois seguiram à Suíça, Itália27 e França, onde en-
contraram os poetas Pierre Garnier e Henri Chopin. Uma carta que o 
poeta concreto e fonético Henri Chopin mandou a Josef Hiršal depois 
do encontro com os brasileiros leva à presunção de que Chopin conver-
sou com Haroldo de Campos sobre a sua deportação “dans un camp de 
perfectionnement” na cidade checa de Olomouc (Grögerová/Hiršal 1994: 
289; tratou-se de um campo de trabalho forçado em Olmütz-Hodolein). 
Depois do bombardeamento do campo Chopin tinha conseguido escapar 
e participou, segundo suas próprias declarações (Chopin 1985: s.p.), de 
uma das “Marchas da Morte”, a qual sobreviveu e que teve um impacto 
fundamental na sua obra:

Thousands died on those journeys and it was then that he listened to the 
voices of his fellow marchers, sounds which would infuse his work for the rest 
of his life. In the 1950s Henri created sound poetry, capturing breaths and 
cries made by his voice and body (Acquaviva, 05.02.2008).

A relação entre Haroldo de Campos e Henri Chopin é pouco documen-
tada, mas parece fácil imaginar que os dois poetas conversaram, naquela 
ocasião, sobre as experiências traumáticas sofridas por Chopin durante a 

27 Encontros, entre muitos outros, com Eugen Gomringer na Suíça e com Umberto Eco 
em Roma. Foi nesta ocasião que Eco se inteirou do ensaio haroldiano “a obra de arte 
aberta”, publicado originalmente no Diário de São Paulo no dia 03 de julho de 1955. 
No texto breve, o poeta brasileiro antecipa algumas das principais ideias do importante 
estudo Opera aperta (1962), de Eco. Haroldo de Campos mostrou o ensaio primeiro 
a Nanni Balestrini e Alfredo Giuliani, que o levaram a Eco – como comenta numa 
entrevista com Thelma Médice Nóbrega: “Eles pegaram aquilo [o ensaio], foram direta-
mente ao Eco e disseram, ‘Eco, olha aí um brasileiro que escreveu antes de você’. O Eco 
pegou aquilo, ficou espantado, conversou comigo e depois escreveu uma carta, dizendo 
que eu parecia para ele uma personagem de Borges, porque tinha feito uma resenha do 
livro dele seis anos antes de o livro ser escrito, livro esse que ele escreveu sem conhecer 
os meus artigos, o que provava a objetividade daquelas idéias, não eram fantasmagorias, 
eram idéias que estavam no zeitgeist. E aí ficamos muito amigos” (Médice Nóbrega 
2005: 157-158). Nesse contexto, veja também a introdução de Umberto Eco na edição 
brasileira de Opera Aperta, de 1968 (Eco 1968: 17).
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Segunda Guerra Mundial, considerando também que seus dois irmãos fo-
ram assassinados pelos nazistas (Acquaviva, 05.02.2008).

O roteiro previsto da viagem de Haroldo de Campos ainda o levaria 
à Espanha e Portugal, mas o poeta ficou preocupado com a situação po-
lítica no Brasil após o golpe militar no dia 1º de abril de 1964, como é 
documentado em duas cartas que escreveu, de Paris, a Max Bense, confor-
me transcrito abaixo:28

Maintenant la situation du Brésil est très grave et je ne me sens pas en condi-
tions de continuer a [sic] voyager en Europe. Je ne peux pas rester au-dessus 
de la mêlé [sic] (04.04.1964).

Je vous ai dit que je ne sais pas jamais quand commence ma vie, quand com-
mence ma littérature : maintenant je trouve ça tout à fait vrai (et de plus : 
J’aime vivre dangereusement…) Qu’est que ce passe au Brésil ? La dernière 
lettre que j’ai reçu [sic] – via Medaglia (qui, comme moi, est completement 
[sic] étonné avec les événements) porte la date du 17 mars. Qu’est que ce 
passe avec mes amis, mon frère ? Je ne peux pas souffrir l’absence de nouvelles. 
Je prendrai l’avion directement de Paris a [sic] S. Paulo, la semaine prochaine 
(je n’irai plus à Lisbonne et à Madrid). On va m’arrêter parceque [sic] je viens 
de Prague ? Peut-être. Quand on commence à faire la chasse aux sorcières, l’on 
ne sait jamais quel sera le prochain prétexte… Alors, je suis peut-être en train 
de vivre une aventure kafkienne, après avoir connu les endroits où se passe le 
Procès de Kafka… (10.04.1964)

O excerto da carta de 10 de abril de 1964 é particularmente interessante 
em relação às Galáxias, obra onde se mistura “o vivido, o lido, o treslido, 
o tresvivido... Visões vertiginosas, de quadros, de lugares, de pessoas, de 
presenças (históricas e mitológicas) [...]” (Campos 2010a: 271) e em que 
“o concreto não é somente o visual, mas também o semântico”, como o 
poeta afirma em uma carta a Octavio Paz (Paz/Campos 1994: 110). A 
menção da Praga de Kafka e do romance Der Process (1925, póstumo) é 
significativa nesse contexto, por um lado, porque realça as preocupações 
e temores do poeta perante o novo regime no Brasil.29 Por outro, porque 

28 Os apontamentos de Grögerová em Let let do começo de abril de 1964 também do-
cumentam a preocupação de Haroldo de Campos pelo golpe de Estado (Grögerová/
Hiršal 1994: 287). 

29 Até o final da ditadura militar no Brasil, em 1985, pelo menos um dos amigos pró-
ximos de Haroldo de Campos, um ex-colega de escola, Rubens Paiva, foi assassinado 
pelos militares, em 1971: “Haroldo se lembrava, entristecido e chocado, do fim que a 
ditadura impôs ao amigo” (Médice Nóbrega 2005: 36).
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indica que a sua estadia na cidade não se limitou somente à visita aos 
poetas e artistas checos mencionados. Praga aparece como cenário em três 
dos fragmentos galácticos: “sasamegoto”, “ach lass sie quatschen” e “uma 
volta inteira”, escritos entre agosto de 1964 e março de 1965; a cidade se 
transforma assim, como Stuttgart, em um dos lugares mais presentes na 
primeira metade dos fragmentos. Especialmente no último dos três, “uma 
volta inteira”, podemos seguir o itinerário do eu lírico pela cidade que 
abarca, entre outros lugares, a Karlsbrücke, o Wenzelsplatz e o Cemitério 
no Bairro Judeu (Josefov) de Praga.30 

Para a análise apresentada a seguir, é importante considerar o contexto 
temporal em que Haroldo de Campos realizou suas primeiras viagens à Eu-
ropa, onde poetas e artistas estavam procurando por uma nova linguagem 
e novas formas de expressão depois da Segunda Guerra Mundial. Na Ale-
manha começou ao mesmo tempo, gradualmente, o trabalho de memória 
e o confronto com a própria história recente. Com o Julgamento de Adolf 
Eichmann em Jerusalém, em 1961 (e a publicação de Eichmann in Jerusa-
lem, de Hannah Arendt, em 1963) e os três Julgamentos de Auschwitz em 
Frankfurt (1963-1965, 1965/66 e 1967/68), a consciência pelos crimes 
indizíveis da Alemanha nazista aumentou de forma considerável no mun-
do inteiro. As experiências e encontros das viagens por uma Europa do 
pós-guerra (e, no caso da Espanha, ainda franquista) deixaram suas marcas 
em Galáxias. Na última parte do meu texto, portanto, mostrarei algumas 
dessas “cicatrizes textuais”, os “momentos infernais” do “nigrolivro” que 
nos mostra, de fato, ruínas, túmulos e, no caso dos fragmentos “europeus”, 
os rastos-rostos feios do fascismo.

30 A “Praga de Kafka” concentrava-se principalmente na Cidade Velha, e especialmente 
em Josefov com suas ruas e vielas tortas. O poeta brasileiro identificou-se com Kafka 
também pela sua condição de “jurista-escritor”: “Advogado como todo mundo, nes-
te país do Bacharel de Cananeia e de inumeráveis bacharéis-professores-doutores. Ou 
ainda como o causídico e magistrado Gregório de Matos, como Oswald de Andrade 
(que nunca exerceu a profissão) ou como Franz Kafka (que sempre a exerceu, em Praga, 
no crepúsculo austro-húngaro de Kakânia, militando entre 1908-1917 junto a uma 
companhia de seguros sediada em Trieste – Der Prozess...)” (Campos 2013: 147). Veja 
nesse contexto também o ensaio haroldiano “Kafka: Um Realismo de Linguagem?”, 
publicado originalmente no “Suplemento Literário” de O Estado de S. Paulo, no dia 21 
de maio de 1966 (Campos 1997b: 129-138).
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Cicatrizes textuais em Galáxias: “é preciso recolher os 
fragmentos”

O fragmento “reza calla y trabaja” foi escrito no dia 19 de novembro 
1963,31 ou seja, pouco mais de quatro anos depois da primeira viagem do 
poeta à Europa, ocasião em que também visitou a Espanha. Nesse caso 
específico, o cenário é Granada. À primeira vista são dominantes as descri-
ções das arquiteturas mouras, tão particulares à região da Andaluzia. Elas 
podem ser consideradas o modelo estético do texto, que se apresenta como 
um conjunto fragmentado de arabescos e ornamentos verbais entrelaça-
dos. Podemos seguir a rota do eu lírico facilmente, mas certas passagens 
interrompem o fluxo poético, pelo menos para o leitor atento. Assim é o 
caso com uma referência explícita (“mirad en su granada”, l. 4; cf. Campos 
2004b: 121) ao poema do poeta espanhol Antonio Machado “El crimen 
fue en Granada” (1936). No poema, Machado descreve, em três estrofes, o 
assassinato de Federico García Lorca pelos militares em agosto de 1936, no 
começo da Guerra Civil Espanhola, iniciada com o Golpe de Estado em 
julho do mesmo ano. Na terceira estrofe do poema, o poeta espanhol incita 
a construir um túmulo de pedra e sonho para Lorca, cujos restos mortais 
até hoje não foram encontrados:

Se les vio caminar…
Labrad, amigos, 
De piedra y sueño en el Alhambra,
Un túmulo al poeta,
Sobre una fuente donde llore el agua,
Y eternamente diga:
El crimen fue en Granada, ¡en su Granada!
(Machado 1983: 59)

31 O fragmento surgiu, segundo Sílvia Ferreira Lima (que entrevistou Haroldo de Cam-
pos no marco da sua pesquisa de mestrado em várias ocasiões, no período de 1992-
1993), a partir de um poema escrito por ele em 17 de maio de 1961, chamado “sôbre 
um muro de granada”. Afirma o poeta: “Há um poema espanhol que nunca publiquei e 
que foi aproveitado em um dos fragmentos – ‘reza calla y trabaja’ e havia também uma 
inscrição que é uma das coisas mais tristes do mundo, num muro em Granada: ‘dá-lhe 
esmola mulher porque ele é um cego em granada’. Esta parte não entrou, só entrou 
‘reza calla y trabaja’.” (apud Ferreira Lima 2011: 96-97)
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Haroldo de Campos cumpre o seu dever como poeta e admirador da poe-
sia de Lorca: em “reza calla y trabaja” ele constrói um túmulo poético 
usando os topoi principais de Lorca para criar esse “arabesco textual”. Além 
das referências à religião, à violência e à herança cultural moura (todos 
momentos importantes na obra de Lorca), encontram-se vários termos e 
expressões relacionados metonimicamente aos topoi do silêncio e do bran-
co. A primeira impressão da “plaza San Nicolás” evoca uma associação com 
a típica atmosfera lorquiana:

e depois a plazuela san nicolás o branco do branco do / branco y calla no bran-
co no branco no branco a cal um enxame de branco / o branco um enxame de 
cal pedras redondas do calçamento e o arco branco / contendo o branco a cal 
calla e o branco trabalha um muro de alvura (ll. 8-11) 

a plazuela branca contendo-se contendo-se como um grito de cal (l. 13) 

O silêncio é quebrado com a chegada de vários veículos transportando o 
embaixador britânico Priestley, “entre as galas do caudillo”, ou seja, Franco: 

e agora o cármene de priestley carros parando los guardias / civiles o em-
baixador inglês fazendo turismo entre as galas do caudillo / e do cármene 
de priestley sai priestley ou poderia ser para recebê-lo / aparato de viaturas 
escandalizando a cal calada o embaixador de sua / majestade britânica visita 
um patrício em granada crianças correndo / fugindo para os vãos das portas 
e o branco violado a medula do branco / ferida a fúria a alvúria do branco 
refluída sobre si mesma plazuela / san nicolás já não mais o que fora o que era 
há dois minutos já rompido / o sigilo do branco arisco árido do cálcio branco 
da cal que calla” (15-23) 

mas o silêncio na plazuela ou / plazeta san nicolás rompido para sempre um 
minuto para sempre nunca / mais a calma cal a calma cal calada do primeiro 
momento do primeiro / branco assomado e assomando nos lançando catapul-
ta de alvura alba- / candidíssima mola de brancura nos jogando branquíssima 
elástico de / candura nos alvíssimo atirando contra o horizonte rojonegro 
(31-36)

O itinerário poético por Granada pode ser interpretado, assim, como uma 
homenagem ao poeta andaluz e como um clamor indignado em relação 
ao seu assassinato: o “grito de cal” (l. 13) pode ser concebido como uma 
expressão de impotência e desespero frente aos crimes cometidos durante 
a Guerra Civil e o Franquismo, mas significa também a possibilidade da 
superação da morte por meio da poesia: Lorca continua vivo no “livrovi-
da” (“neckarstrasse”, l. 28) Galáxias. O “grito de cal” e a poesia lorquia-



192 Jasmin Wrobel

na ecoam na cidade de Granada, marca que não passa despercebida pelo 
poeta-flaneur Haroldo de Campos, enquanto o “caudillo” é apenas men-
cionado.

No meio do fragmento, justo depois da passagem sobre algumas crian-
ças que fogem das “galas do caudillo” (l. 16; ll. 19-20), o poeta parece 
incluir um comentário de um chofer que o levou por Granada: “estamos 
sentados sobre un volcán” (l. 24), uma observação que nos faz lembrar o 
comentário de Pound a Haroldo de Campos sobre a Europa “como os 
restos de um vulcão erupto” e a necessidade de “recolher os fragmentos”. 
Outro fragmento que recorre a essa imagem é “amorini” (20.08.1964) cujo 
cenário é Pompeia, cidade antiga destruída durante uma grande erupção 
do vulcão Vesúvio em 79 d.C. Aparentemente, Haroldo de Campos vi-
sitou o “L’Orto dei Fuggiaschi”, com os moldes de gesso das vítimas do 
Vesúvio: “a moça o cadáver / de gesso caída de boca de borco calipígea 
numa caixa de vidro” (ll. 43-44).

Em muitos casos, ele relaciona, sob um ângulo sincrônico, cenas de 
lugares diferentes para acentuar o nível trágico do observado. É o caso 
dos fragmentos “ach lass sie quatschen” (08.08.1964) e “hier liegt” 
(12./13.09.1965), em que confluem lembranças de diferentes viagens e 
cronotopoi. “hier liegt”, por exemplo, começa com uma imagem da cata-
cumba de uma mulher judia, de 18 anos, no antigo cemitério de Monte-
verde, em Roma:32 

hier liegt enthadekeite nometora parthainos nometora jungfrau dezoito / 
anos catacumba romana de monteverde sie ruhe in frieden via colônia aqui 
jaz descansa em paz a jovem judia no seu casulo de tempo / só uma lápide 
columba em columbário indiferente atropelo de passos / em frente e passa 
pressa de vida de vivos mas a cartilha nazi no / mostruário divide o mundo em 
ferozes anjos louros e dóceis demônios / morenos memento lamento (“hier 
liegt”, ll. 1-7).

Haroldo de Campos relaciona essa primeira passagem sobre a virgem 
Nometora com uma passagem autorreferencial no final do fragmento, 
onde o eu lírico comenta o passado recente da Alemanha: Nometora 
transforma-se, como destaca Márcio Seligmann-Silva, em um pars pro toto 
(Seligmann-Silva 2013: 154) representando as vítimas da Shoah e é posta 

32 A inscrição encontra-se numa placa de mármore nos Musei Capitolini (Palácio dos 
Conservadores; cf. Noy 1995: 154 e Seligmann-Silva 2013: 154).
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em uma oposição brutal com outras meninas jovens em Colônia, que estão 
atuando “como se nada tivesse sido nunca”:

nometora vela no seu nicho de tempo mero nome agora / nometora nesse 
livro que eu plumo e desplumo que eu cardo e descardo / nesse livro-agora de 
horas desoras de vígeis vigílias nometora / morta num desvão do tempo muda 
testemunha mínima lúnula de unha / que se pega na história aqui onde o 
sangue gela aqui onde a vista / aterra nesse museu de cera da memória kz kon-
zentrationslager / recolhido em colônia para o memento para o lamento para 
o / escarmento no café campi königsstrasse ou perto já maisnada tudo / nada 
era nada tudo dois lances e gente entrandosaindo sentando / saindoentrando 
vozes jovens maedchen como se nada tivesse sido nunca / nenhumaparte só 
nometora alvéolo de cristal vela onde está memória (“hier liegt”, ll. 35-45).

No caso de “ach lass sie quatschen”, entrelaçam-se memórias de Stuttgart e 
Praga. À primeira vista, as cenas observadas pelo eu lírico nesse fragmento 
são contrastantes: na primeira parte, encontramo-nos na cidade de Stutt-
gart – um grupo de velhas senhoras saboreia as tortas do restaurante “Alte 
Kanzlei”,33 tagarelando sobre coisas insignificantes. O fundo histórico da 
cena é o milagre econômico do pós-guerra, relacionado ao “mercúrio de 
ouro” (l. 6), deus do comércio, situado na torre de água no topo de “Alte 
Kanzlei”. A referência ao monumento “Eberhardsgruppe” no Schlosspark 
de Stuttgart, dedicado ao conde Everardo I de Württemberg (1445-1496), 
“graf eberhard im bart” (l. 12), porém, já prepara a passagem, de forma 
implícita, à segunda parte do fragmento (cf. Seligmann-Silva 2013: 153): 
o conde foi responsável pela expulsão dos judeus de Württemberg no final 
do século xv. Nesta segunda parte, o eu lírico vivencia uma conversa en-
tre um “polonês gagobêbado”, aparentemente um sobrevivente dos cam-
pos que tenta se comunicar em russo (“ponimáitie li vui po ruski”), e três 
velhos senhores alemães que choram e se recriminam, no restaurante “Drei 
Mohren”,34 pelos crimes indizíveis cometidos pelos nazistas:

e viel’kaputt vielkaputt vielvielkaputt o polonês também falando sobre a / 
mesa polonês bêbado embocando bocks forca para os fracos forno para os / 
fracos e quando afinal cadáveres nazis boiavam no vístula eles pediram / isso 
polonês gagobêbado emborcando bocks no drei mohren friedrichstrasse / po-

33 Trata-se de um dos restaurantes mais tradicionais de Stuttgart, localizado entre o 
Schlossplatz e o Schillerplatz, lugar frequentado por Haroldo de Campos, Elisabeth 
Walther e Max Bense durante suas visitas. 

34 O restaurante “Drei Mohren” ainda existe em Stuttgart, mas localiza-se na Pfarrstraße, 
e não mais na Friedrichstraße, como mencionado no fragmento.
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nimáitie li vui po ruski babelbêbado bebemorando e juntam-se um dois / três 
velhos senhores e choram não se alegram choram choramingam e bebem / e 
lacrimejam e se recriminam rouco recriminam [...] (“ach lass sie quatschen”, 
ll. 31-37).

“vielvielkaputt” – “é preciso recolher os fragmentos”,35 nas palavras de 
Pound – mas os fragmentos que Haroldo de Campos recolhe aqui mos-
tram o que Pound se negou a ver. Na última passagem de “ach lass sie 
quatschen”, o cenário é trasladado a Praga e a sua sinagoga Pinkas, que foi 
convertida em um monumento dos judeos tchecos deportados na Segunda 
Guerra Mundial:36 

e tudo que se diz / importa e nada que se diz importa porque tudonada im-
porta aqueles brutos / blondos bárbaros massacraram todos os juden de praga 
agora uma sinagoga / uma parede rendada labirintorrendada nomessobreno-
messobrenomessobsobre / nomes e são todos os mortos todos os milmuitos-
mortos como um arabesco (“ach lass sie quatschen”, ll. 39-43).

Nas paredes da sinagoga Pinkas, relacionadas aqui à Torre de Babel,37 leem-
-se, em ordem alfabética, cerca de 78.000 nomes de vítimas da deportação 
– um fluxo de texto que, até certo ponto, pode lembrar os blocos textuais 
haroldianos. Como anteriormente mencionado, existe, em cada fragmen-
to, certo “modelo estético” que se relaciona com o (não) narrado. Em “ach 
lass sie quatschen”, há na imagem do arabesco uma referência direta ao 
fragmento “reza calla y trabaja”, mas nesse caso trata-se do arabesco dos 
“milmuitosmortos”, que nos faz pensar imediatamente nos cadáveres ma-

35 Além de lembrar a frase de Pound, assim citada por Haroldo de Campos no ensaio 
mencionado anteriormente (Campos 2010b: 194), a expressão „vielvielkaputt“ pode 
ser interpretada como alusão ao „Muselmann“, o termo depreciativo com que se referia 
nos campos de concentração às pessoas que - por emaciação e esgotamento extremo 
- encontravam-se resignadas à morte. O adjetivo alemão „kaputt“ se usava, neste con-
texto, como um sinônimo (cf. Levi 1987: 59).

36 Entre 1954 e 1959, os dois artistas checos Jiři John e Václav Boštik escreveram cerca de 
78.000 nomes de deportados nos muros da sinagoga, que foi aberta ao público entre 
1960 e 1968 e fechada no decurso da Primavera de Praga. As inscrições, derrubadas 
pela umidade, foram renovadas entre 1992 e 1995, quando a sinagoga reabriu ao pú-
blico. O compositor Júlio Medaglia me confirmou que ele e Haroldo de Campos a 
visitaram durante sua estadia em Praga, em 1964.

37 Como se sabe, o episódio bíblico da Torre de Babel e da dispersão das línguas é um 
topos comum e recorrente na literatura do Holocausto, tal como a Odisseia homérica e o 
„Inferno“ dantesco. Veja, neste contexto, Levi 1987: 90 e o artigo de K. Alfons Knauth 
no presente volume.
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gros e torcidos que foram encontrados depois da libertação dos campos 
de concentração. E é significativo, nesse contexto, que o fragmento sobre 
as vítimas da erupção do Vesúvio, “amorini”, os moldes de gesso dos cor-
pos queimados e torcidos, tenha sido escrito imediatamente depois desse 
fragmento, que faz referência às vítimas do Holocausto (ὅλος, “todo”, e 
καυστον, “queimado”).38

O último fragmento que quero mencionar é “mármore ístrio” 
(17./27.01.1968), onde Haroldo de Campos “transcria” a sua visita a Ezra 
Pound quase nove anos atrás. O fragmento começa com uma visão de Mu-
rano, arquipélago de ilhas menores na lagoa de Veneza, que é famoso pela 
fabricação de cristal artesanal. O caminho do eu lírico continua pelas ruas 
de Veneza (“andar andar labirintoandar”, l. 9) até chegar à Basilica di San 
Marco, com seus mosaicos e seu famoso retábulo Pala d’Oro. Subitamente, 
as reflexões sobre a basílica são interrompidas por uma visão apocalíptica 
muito contemporânea:

[...] por sob a calota polar os submarinos chocando sua carga / atômica39 e 
quatrocentos aviões sem parar cruzando os espaços com ovos / de urânio o 
cow-boy diante do radar vigia a fila de botões e há um / cow-boy que vigia 
o cow-boy para atirar nele caso fique louco e o / botão mas quem vigia o 
cow-boy do cowboy fare l’amore non la guerra [...] (ll. 15-19).

O temor por uma guerra nuclear iminente dominava os anos sessenta, jun-
to com os protestos contra os bombardeamentos do Vietnã do Norte, que 
produziram o slogan antimilitar “make love, not war”. A crítica ao proce-
dimento americano e a preocupação por um trato frívolo com armas de 
destruição maciça é evidente nesse trecho. Depois desse breve, mas impac-
tante interlúdio, o eu lírico continua seu caminho por Veneza, novamente 
“labirintoandando” (l. 20). Já na segunda parte do fragmento – que come-

38 Depois das Galáxias, Haroldo de Campos ainda tematizaria a Shoah em dois poemas 
publicados no volume póstumo Entremilênios, “o labirinto de gershon knispel”, uma 
“transcriação” transmedial de um mural do pintor israelense-brasileiro Gershon Knis-
pel, e “a musa não se medusa”, onde ele se refere não somente a Auschwitz e ao campo 
de concentração de mulheres Ravensbrück, mas também à repressão política operada 
pela “Operación Condor” na América do Sul (Campos 2009: 27-31 e 65-73; em rela-
ção ao poema “a musa não se medusa” cf. Junkes 2017). A antologia Crisantempo: no 
espaço curvo nasce um, de 1998, inclui, na seção “harpa davídica”, também um tríptico 
poético onde Haroldo de Campos retrabalha sua visita de Yad Vashem (“velas”, “vela” e 
“e quindi uscimmo”; Campos 2004a: 311-313).

39 O primeiro submarino nuclear foi a USS Nautilus (SSN-571) que realizou a primeira 
viagem por debaixo da calota polar em agosto de 1957.



196 Jasmin Wrobel

ça, como de costume, abruptamente – transcria-se o encontro com Pound 
em Rapallo, em 1959. É notável que esse texto, que pertence à segunda 
metade dos fragmentos galácticos (onde os espaços e acontecimentos do 
continente americano são mais dominantes que os europeus), só foi escrito 
nove anos depois do encontro. Podem-se encontrar, aqui, vários trechos do 
ensaio haroldiano sobre Pound, poetizados e integrados no fluxo linguístico 
que caracteriza as Galáxias. A figura do poeta que “sabia não saber nada” se 
transforma, de fato, em uma das “ruínas” ou “cicatrizes” do “pestesteller” 
Galáxias, com uma última referência à Torre de Babel:

o velho poeta via ainda ou queria ver os punti luminosi / mas sabia não saber 
nada so di non sapere nulla mais nada [...] a máscara / plissada um papirus 
de rugas [...] seu paraíso era spezzato partido também feito / de fragmentos e 
crollava caía como uma torre derrupta [...] (ll. 24-34).

Aqui, como no ensaio, Haroldo de Campos destaca o rosto plissado, enru-
gado de Pound e relaciona, assim, as “cicatrizes textuais” das Galáxias com 
a figura do poeta americano. O encontro com ele em 1959 foi, a meu ver, 
um dos momentos-chaves para a concepção de Galáxias e deve ter deter-
minado, de certa forma, o olhar e a perspectiva de Haroldo de Campos: “é 
preciso recolher os fragmentos”, e o poeta brasileiro coloca o foco, nos tex-
tos discutidos aqui, nos mais atrozes crimes e nas vítimas do fascismo eu-
ropeu. Em “mármore ístrio”, a lembrança dos “erros dramáticos” de Pound 
e de seu “paraíso spezzato” é conectada com a preocupação por uma nova 
forma de guerra, capaz de atomizar o mundo até as últimas partículas.
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Haroldo de Campos e as artes visuais

Gênese Andrade

Para mim, o ato poético e o ato pictórico não são nem 
racionais nem sensíveis, são as duas coisas: sensíveis e ra-
cionais, dialeticamente e ao mesmo tempo.

(Campos/Salzstein 1996: 236)

A relação do poeta e crítico Haroldo de Campos (HC) com as artes visuais 
é marcada, em sua trajetória inicial, como ocorre com os demais poetas 
concretos, pela Exposição Nacional de Arte Concreta, realizada em São 
Paulo em 1956 e no Rio de Janeiro em 1957. Esse evento, memorável por 
várias razões, ao ser avaliado a partir da literatura, tem sua importância 
ampliada devido à proposta inovadora de convidar o visitante a “ver” poe-
mas: expostos ao lado de quadros, são poemas-cartazes aos quais se atribui 
o mesmo status das obras visuais. Explicita-se assim o projeto verbivoco-
visual, com ênfase na visualidade, mas sem desconsiderar os demais ele-
mentos.

A participação de HC nesse evento deu-se com os cinco poemas que 
constituem a série “o â mago do ô mega”, escritos com tinta branca sobre 
fundo negro. Além de eliminar o verso e explorar o espaço da página, tra-
zem em seu tema, além de trazer na forma, a discussão sobre o espaço em 
branco da página e o silêncio, sem jamais desvincular-se de Mallarmé, um 
dos autores do paideuma mais caros a Haroldo de Campos. Esses elemen-
tos, que se desdobram no vazio e também englobam o começo ou o fim da 
criação artística, são tanto semânticos quanto estruturantes, e percorrem 
toda a obra poética de HC, mesmo depois do concretismo.

A estrutura é também um item central do pensamento de Haroldo 
de Campos em vários ensaios. Já em seus textos sobre a poesia concreta, 
reunidos em Teoria da poesia concreta, publicada originalmente em 1965, 
que traz também artigos de outros poetas do grupo, a ênfase na abordagem 
desse tema ou conceito é marcante, e o substantivo “estrutura” e o adjetivo 
“estrutural” são recorrentes.

Ressaltamos que o uso do termo “estrutura” pelos poetas concretos e 
neste ensaio não deve ser entendido no sentido estruturalista dos teóri-
cos franceses, mas vinculado à Gestalt. Como propõe o crítico argentino 
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Gonzalo Aguilar: “a simplicidade e a ordem como critérios científicos e 
estéticos e o caráter objetivo dessas estruturas” (Aguilar 2005: 190-191).

Em “A obra de arte aberta”, de 1955, HC menciona a “estrutura plu-
ridividida ou capilarizada que caracteriza o poema-constelação mallarmea-
no” (Campos, A. de et al. 2006: 49), e aponta a “estrutura aberta” e a “sin-
taxe estrutural” nos Cantares de Pound (Campos, A. de et al. 2006: 53).

Em “poesia concreta – linguagem – comunicação”, de 1957, o crítico 
define o poema concreto como “estrutura espaciotemporal” (Campos, A. 
de et al. 2006: 107), “um conteúdo-estrutura” (Campos, A. de et al. 2006: 
119), “uma estrutura-conteúdo” (Campos, A. de et al. 2006: 121). Ele 
é enfático: a estrutura do poema concreto “é seu verdadeiro conteúdo” 
(Campos, A. de et al. 2006: 109); “Saber ver e ouvir estruturas será pois a 
chave para a compreensão de um poema concreto” (Campos, A. de et al. 
2006: 118).

No “plano-piloto para poesia concreta”, de 1958, que é assinado por 
Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari, temos a as-
sertiva: “o espaço gráfico como agente estrutural” (Campos, A. de et al. 
2006: 215).

No artigo “evolução de formas: poesia concreta”, de 1957, HC apre-
senta a poesia concreta como “comunicação de formas”, “presentificação 
do objeto verbal” (Campos, A. de et al. 2006: 79); refere-se a todos os 
elementos do poema “disciplinados por uma vontade lúcida de estrutura” 
(Campos, A. de et al. 2006: 81); afirma que a figura romântica do poeta 
“inspirado” é “substituída pela do poeta factivo, trabalhando rigorosamen-
te sua obra, como um operário um muro” (Campos, A. de et al. 2006: 81). 
Nesse caso, na medida em que aborda a estrutura, ele se volta também para 
o fazer, e nós vamos ver esses dois elementos imbricados em seu processo 
de criação poética ao longo de sua trajetória.

É sabido que os poemas concretos eram, majoritariamente, concebi-
dos diretamente na máquina de escrever, que inclusive parecia adequar-se 
perfeitamente e colaborar em sua criação, devido à relativa facilidade no 
manuseio e por facilitar a organização das letras no espaço de forma quase 
manual. A escolha dos tipos para impressão, a fonte futura bold, estava 
vinculada à forma enxuta e reversível: o “b” que poderia ser “d”, “q” ou 
“p”, dependendo de sua posição; a semelhança entre “i”, “l” e “j” etc. Ex-
plorava-se assim ao máximo o desenho da letra e sua contribuição além do 
aspecto funcional, ou seja, seu potencial visual.

Haroldo de Campos – segundo conta sua companheira de toda a 
vida, Carmen de Arruda Campos – era um hábil datilógrafo. Porém, com 
frequência, realizava previamente a escrita à mão de seus poemas. Esses 
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manuscritos nos revelam algo que poderíamos chamar um “pensamento 
estrutural”. O poeta parecia conceber o poema já estruturado; aparente-
mente, a ideia já vinha com uma forma acoplada, que até podia sofrer, 
como de fato sofria, alterações, mas sua estrutura básica não se alterava 
de modo significativo. Isso confirma a ideia do “conteúdo-estrutura”, do 
citado ensaio de 1957. 

O manuscrito do poema “si lên cio”, que precede o datiloscrito – da 
série “o â mago do ô mega”, ambos expostos na Ocupação Haroldo de 
Campos, mostra realizada no Itaú Cultural e na Casa das Rosas, em São 
Paulo, em 2011 –, ilustra o que foi dito. Vê-se, em ambos, a forma já defi-
nida, com a organização que o poema terá ao ser impresso.

O mesmo ocorre quanto a Signância: quase céu, publicado em 1979. 
Esse poema também foi concebido em manuscritos – igualmente expos-
tos na mostra mencionada – que revelam um processo quase artesanal de 
colar papéis para ter as folhas com dimensões suficientes para pensar os 
tamanhos e fontes tipográficas, o uso de caixa-alta, a distribuição do texto. 
Mesmo após a fase concreta, Haroldo de Campos continuou trabalhando 
com manuscritos e com poemas espacializados.

Talvez pareça contraditório, mas HC resistiu até o fim às facilidades 
da informática. Ele nunca usou computador, o que facilitaria muito seu 
trabalho. Ele nem mesmo lia na tela do equipamento. Carmen de Cam-
pos – que é desenhista industrial, fotógrafa, fez capas de vários livros de 
HC e também datilografava (digitava nos últimos anos) seus textos para 
serem enviados a editoras ou jornais – preparou seu site, mas, para que ele 
o visse, ela imprimiu as visualizações, pois ele não conseguia se deter diante 
da tela do computador, não se sabe se por um problema de visão ou por 
inadaptação.

Mesmo com o retorno ao verso, a estrutura dos poemas de Haroldo de 
Campos ainda continuou sendo norteadora. É frequente ver, até nos últi-
mos poemas, publicados postumamente no livro Entremilênios, de 2009, 
o uso de parênteses, hífens e sinais de pontuação que impõem o ritmo e 
criam novos significados, por meio de quebras e interpolações, e ainda se 
impõem como sinais gráficos. HC inclusive também dava especial atenção 
ao formato de seus livros de poemas.

É esse mesmo pensamento estrutural, voltado para a “estrutura-conte-
údo”, a economia de meios, um fazer artesanal e para o próprio processo 
de criação, que norteará as relações que Haroldo de Campos estabelecerá 
com artistas plásticos. Ele sempre afirmou que suas relações se davam com 
base em “afinidades eletivas” e, sendo assim, para além da convivência na-
tural, ou da aproximação que o próprio concretismo propiciou ou da qual 
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decorreu, os textos que HC dedicou aos artistas não são textos laudatórios, 
de circunstância ou celebração social. Em todos eles, e especialmente na-
queles que vamos abordar aqui, o escritor vai ao cerne das obras e, tanto 
em poemas quanto em ensaios, faz sínteses certeiras da estética dos artistas, 
às vezes antecipando abordagens que só serão exploradas pela crítica espe-
cializada muitos anos depois.

Haroldo revela um conhecimento muito amplo e aprofundado não só 
de obras de arte e artistas brasileiros e estrangeiros, mas também de movi-
mentos artísticos, de textos teóricos e críticos, e até mesmo de técnicas e 
materiais. Escreveu sobre vários artistas brasileiros, como Tarsila do Ama-
ral e Hélio Oiticica, que abordaremos aqui. Criou poemas inspirados em 
obras de Mira Schendel e Alfredo Volpi – os quais também analisaremos 
neste texto –, Antonio Dias, Hermelindo Fiaminghi, Maria Bonomi e To-
mie Ohtake, entre outros – incluídos em Crisantempo, de 1998, que tem 
uma parte intitulada “ut pictura”. Destacam-se ainda poemas sobre artistas 
estrangeiros e a visualidade dos próprios poemas de HC, mesmo quando 
não diretamente relacionados às artes visuais. Seu livro A educação dos cinco 
sentidos, de 1985, inclui a seção “metapinturas e 1 metarretrato”, e a obra 
póstuma Entremilênios, mencionada, inicia-se com o conjunto “pinturas 
escritas / escritos-pinturas”.

Refletiremos aqui sobre alguns desses textos, tendo o conceito de es-
trutura como norteador e relacionando-os à própria obra de Haroldo de 
Campos.

Tarsila do Amaral

A crítica e historiadora de arte Aracy Amaral comentou, em conversa 
informal, que Haroldo de Campos sugeriu a ela entrar em contato com 
importantes críticos de arte norte-americanos e intermediou sua relação 
com vários deles, que ele conhecera com muita antecipação. Foi a maior 
especialista em Tarsila do Amaral que, como curadora da retrospectiva da 
artista, em 1969, convidou-o para escrever um ensaio para o catálogo da 
mostra, pois sabia que ele conhecia muito bem a obra tarsiliana e a apre-
ciava muito.

Intitulado “Tarsila: uma pintura estrutural”, o ensaio já traz no título 
o mote da análise haroldiana. Em vez da leitura ideológica, que evidencia 
a questão da identidade, a valorização do nacional nas pinturas, a releitura 
do local pelo viés cosmopolita, a assimilação da vanguarda europeia ou a 
abordagem da cultura popular, Haroldo de Campos vai se deter na cons-
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trução do quadro, nas linhas e formas, apontando a economia de meios e 
a cor como elemento estrutural. É como se ele pudesse assistir ao processo, 
ver os pilares da construção através do acabamento.

O escritor afirma nesse texto que “A Tarsila dos anos 20 descobriu a 
‘picturalidade’ através do cubismo” (Campos 1969: 463). Ele cunha esse 
termo “picturalidade”, o qual explica como sendo “a pintura da pintura”, 
“o que há de especificamente pictórico na pintura”, inspirado no termo 
“literaturnost” ou “literaturidade” dos formalistas russos. Sendo assim, se-
gundo ele, o cubismo permitiu à pintora fazer uma “leitura estrutural da 
visualidade brasileira”:

Reduzindo tudo a poucos e simples elementos básicos, estabelecendo novas 
e imprevistas relações de vizinhança na sintagmática do quadro, Tarsila co-
dificava em chave cubista a nossa paisagem ambiental e humana, ao mesmo 
tempo que redescobria o Brasil nessa releitura que fazia, em modo seletivo e 
crítico (sem por isto deixar de ser amoroso e lírico), das estruturas essenciais 
de uma visualidade que a rodeava desde a infância fazendeira (Campos 1969: 
463).

Ao selecionar os elementos essenciais no “caos de detalhes”, segundo Ha-
roldo, Tarsila do Amaral faz uma pintura “elementar”, no sentido de “radi-
cal”, “reduzida aos elementos de base” (Campos 1969: 464), assim como 
Oswald de Andrade fizera na literatura, como o crítico aponta no mesmo 
texto. Ele destaca ainda a cor como “um elemento da forma, um formante, 
uma cor estrutural”: os rosas e azuis caipiras “geometrizados nas casinhas 
que modulam o cenário tarsiliano, são também índices, têm um apelo fí-
sico residual, são sinais, vestígios óticos de um contexto brasileiro circuns-
tante para o qual apontam como flechas sensíveis”. Retomando Peirce, ele 
afirma que a cor não seria um “quali-signo”, mas um “quali-índice”, uma 
“qualidade concreta, relacionada genuína e existencialmente com seu ob-
jeto, e que funciona como um efetivo sinete do verídico” (Campos 1969: 
464).

Esse texto passou a ser referência obrigatória e foi incluído em todas as 
edições da principal obra sobre a artista – Tarsila: sua obra e seu tempo, de 
Aracy Amaral, publicada inicialmente em 1975 –, assim como em catálo-
gos de exposições posteriores, de curadores diversos.

Havia poucos anos que Haroldo de Campos começara a estudar siste-
maticamente a obra de Oswald de Andrade, para escrever ensaios funda-
mentais sobre sua poesia e seus romances, incluídos nos volumes de suas 
obras completas que começaram a ser publicadas em 1964, pela editora 
Difel. Ao abordá-la, o crítico também se concentrou muito mais na forma: 
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os romances-invenção, a estrutura cinematográfica, a poesia ready-made, o 
camera-eye, os poemas-minuto que, segundo ele, em alguns casos, anteci-
param a poesia concreta. Seu texto sobre a poesia oswaldiana, datado de 
1966, intitula-se “Uma poética da radicalidade” (Andrade 2003), termo 
retomado na abordagem da obra de Tarsila do Amaral, como vimos. Ci-
tado no “plano-piloto para poesia concreta” (Campos, A. de et al. 2006), 
o autor de Pau Brasil recebera a visita dos poetas concretos em 1949, anos 
antes de seu falecimento, ocorrido em 1954. Mas o interesse de HC pela 
obra de Tarsila do Amaral não necessariamente se dá via Oswald de Andra-
de. Ainda não sabemos exatamente qual foi o caminho percorrido, porém 
nos parece que não foi esse. Aracy Amaral revelou-nos que Haroldo de 
Campos chegou a frequentar a casa da pintora, no fim dos anos 1960 e 
início dos anos 1970.

Alfredo Volpi

Foi a mesma crítica e curadora Aracy Amaral quem convidou HC para 
escrever sobre o pintor Alfredo Volpi, para o catálogo da exposição retros-
pectiva realizada em 1972, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 
Dessa vez, ele escreveu um poema, “nomeação do azul-volpi”, mas tam-
bém foi diretamente ao elemento central de sua obra, que ainda funciona 
como um elemento estrutural – a cor:

nomeação do azul-volpi

um
rouxinegro
canta
no azul-
volpi

uma
asa
violeta
a escanteio
triângula
no
branco
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volpinveste
um vermelho
de vermelhos
e iça a
bandeira
branca

roságua o
rosa
e abre
para este
canto
onde
o rouxinegro
azula
ogivando-se
e
:
quadrosquadros
zulminâncias
volpilúminos

(Campos 1972: 102-103)

Não nos preocupamos em vincular os versos a telas específicas, mas é pos-
sível associá-los a diversas obras de meados dos anos 1950 a início dos 
anos 1970, nas quais o azul e as demais cores mencionadas no poema 
prevalecem.

Da mesma forma que Oswald de Andrade, no poema “atelier”, em 
que faz um retrato de Tarsila do Amaral, publicado originalmente em Pau 
Brasil, de 1925, cunha o “azul klaxon”, Haroldo de Campos cria nesse po-
ema o “azul Volpi”, aludindo ao predomínio dessa cor e suas variações em 
muitas obras do artista.

Focaliza ainda a metamorfose das cores e das formas, e associa as for-
mas geométricas e abstratas a elementos figurativos, sugeridos e estru-
turados predominantemente a partir da cor. Tudo isso se reflete na lin-
guagem a partir dos neologismos que pontuam os versos: “rouxinegro”, 
“roságua” e “zulminâncias”, relacionados ao universo da cor; “volpinveste”, 
“ogivando-se”, “volpilúminos”, relacionados ao universo da forma.
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A obra de Volpi aproxima-se da obra de Tarsila devido à geometrização, 
o primitivismo e a paleta de cores. Haroldo de Campos relaciona-os por 
esse viés, no primeiro parágrafo de seu texto citado sobre Tarsila: “Tarsila 
inaugurou entre nós uma linhagem ‘rara e clara’, cujo outro nome expo-
nencial é o de Volpi, o Volpi das casas e da cor pura a afirmar-se sobretudo 
a partir dos anos 40” (Campos 1969: 463).

Waldemar Cordeiro também apontou a relação entre as cores de Volpi 
e “‘o saibro [que] coloria’ paredes de casas simples do interior” (Cordeiro 
1952, apud Naves 2008: 154, nota 28). O saibro era a diluição da argila 
em água para caiar as paredes.

As palavras do próprio Volpi, em entrevista concedida à TV Cultura 
em 1975, confirmam a leitura que Haroldo fez de sua obra: “Preciso re-
solver a linha, a forma e a cor, como uma construção. [...] A construção 
sempre se repete. Aí modifica a cor e toda a estruturação” (apud Klabin 
2009: 10). Ou como afirma Vanda Klabin:

O componente essencial da pintura de Volpi são as questões relacionadas com 
a cor, que sempre foi o seu principal veículo expressivo e que ganha autono-
mia ao se libertar do compromisso com a representatividade. Como elemento 
estruturante, a cor passa a ser tratada pelas suas qualidades visuais, seja para or-
ganizar a superfície da tela, seja para dinamizar o ritmo da construção e da geo-
metria, com infinitas possibilidades de ordenação do espaço (Klabin 2009: 11).

A mesma afirmação que Haroldo faz quanto à cor em Tarsila, já citada, 
a cor como “um elemento da forma, um formante, uma cor estrutural”, 
também pode ser encontrada quanto a Volpi, no poema, dita de outra 
maneira, e que Vanda Klabin reitera no trecho citado.

Haroldo de Campos conheceu-o ao frequentar, juntamente com Wal-
demar Cordeiro e Mário Schenberg, o ateliê de Fiaminghi, próximo à casa 
de Volpi. Este participou da Exposição Nacional de Arte Concreta com 
duas obras, e recebia em sua casa do Cambuci, que se tornou lendária, 
os poetas concretos e outros artistas. A capa do número 5 da revista Noi-
gandres, de 1962, que consiste na antologia intitulada Do verso à poesia 
concreta, foi feita com base em um quadro de sua autoria. Mas ele jamais 
aderiu ao movimento, embora se possa apontar em sua obra vínculos com 
o concretismo e o neoconcretismo.

Destaca-se o caráter artesanal da pintura de Volpi ao optar pelo uso da 
têmpera a ovo (mistura de verniz, água e ovo), elaborada por ele próprio, 
abandonando assim a pintura a óleo por volta de 1944. Ele mesmo prepa-
rava o chassi e as telas de linho, juta ou cânhamo, com gelatina de porco, 
bicarbonato de sódio e gesso (Klabin 2009: 8-9). A opacidade e a textura 
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rala da têmpera deixam a pincelada visível e a absorção da luz desigual 
(Klabin 2009: 9). A têmpera é para pintar parede, não tela, por isso confere 
o aspecto rústico. Nesse sentido, ele se afasta dos pintores concretos, por 
não usar a tinta industrial, mas se aproxima de Haroldo de Campos, cujo 
processo de criação artesanal já mencionamos. Pode-se dizer que ele incor-
pora a estética concreta, mas não os procedimentos (Mammì 2009: 34).

Mira Schendel

De acordo com o levantamento realizado até o momento, é o texto de Ha-
roldo de Campos sobre Mira Schendel, de 1966, sua mais antiga produção 
sobre artes visuais:

uma arte de vazios
onde a extrema redundância começa a gerar informação original
uma arte de palavras e de quase palavras
onde o signo gráfico veste e desveste vela e desvela
súbitos valores semânticos
uma arte de alfabetos constelados
de letras-abelhas enxameadas ou solitárias
a-b-(li)-aa
onde o dígito dispersa seus avatares
num transformismo que visa ao ideograma de si mesmo
que força o digital a converter-se em analógico
uma arte de linhas que se precipitam
e se confrontam por mínimos vertiginosos de espaço
sem embargo habitados por distâncias insondáveis
de anos-luz
uma arte onde a cor pode ser o nome da cor
e a figura o comentário da figura
para que entre significante e significado
circule outra vez a surpresa
uma arte-escritura
de cósmica poeira de palavras
uma semiótica arte de ícones índices símbolos
que deixa no branco da página seu rastro numinoso
esta a arte de mira schendel
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entrar no planetarium onde suas composições
se suspendem       desenhos estelares
e ouvir o silêncio como um pássaro de avessos
sobre um ramo de apenas
gorgear seus haicais absolutos
(Campos 1966: 260)

Foi escrito para o catálogo da exposição Mira Schendel, realizada no Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1966, quando foram expostos 
desenhos (monotipias feitas com tinta a óleo sobre papel de arroz, que 
incluem letras) e as séries Trenzinhos (folhas de papel de arroz amassadas, 
suspensas por um fio, próximo ao teto) e Droguinhas (folhas enroladas e 
enlaçadas em nós, formando uma estrutura nuclear).

Além de abordar o vazio, Haroldo de Campos também se volta para a 
inserção de letras nas obras. Ressalta seu caráter gráfico, sua plasticidade e 
a instauração de novos significados a partir de sua organização no espaço 
e das leituras possíveis que se propõem. Ao mencionar o “ideograma de si 
mesmo”, no verso 10, remete ao aspecto metalinguístico, a representação 
da representação, o alfabeto ocidental como ideograma. A afirmação pa-
radoxal “ouvir o silêncio”, no antepenúltimo verso, é paralela ao paradoxo 
estrutural das linhas que, ao preencherem o vazio, criam outros vazios.

O vazio apontado é elemento essencial na obra de Mira Schendel. A 
própria artista afirmou, em carta ao crítico Guy Brett, em 1965: “o que im-
porta na minha obra é o vazio, ativamente o vazio” (apud Brett 1996: 50). 
Uma monotipia dos anos 1960, que traz a inscrição em italiano “no vazio 
do mundo”, foi o eixo de sua retrospectiva, realizada na Galeria de Arte do 
Sesi, em São Paulo, em 1996, e deu-lhe também o título, confirmando a 
argúcia de HC em sua apreciação.

O crítico Guy Brett aponta “a sensação de que o espaço vazio e a marca 
ou linha definidora eram parceiros equivalentes, energias recíprocas e in-
tercambiáveis, criando um ao outro” (Brett 1996: 49). Essa ideia de que o 
vazio propicia a linha e a linha cria o vazio nos remete à série “o â mago do 
ô mega” de Haroldo de Campos, na qual as linhas que criam as letras bran-
cas sobre fundo negro sugerem a perfuração do papel e, assim, ao mesmo 
tempo em que preenchem o vazio da folha, criam um vazio material. HC 
destaca, em uma entrevista a Sônia Salzstein sobre a artista, o aspecto ma-
térico e caligráfico de sua obra, apreciação que também pode ser revertida 
para sua própria produção (Campos/Salzstein 1996: 234).
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A introdução do alfabeto em suas letras iniciais e com repetições in-
sinua o balbucio, que se sucede ao silêncio, mas precede a fala. Haroldo 
de Campos afirma, na entrevista citada, que o trabalho de Mira Schendel 
é próximo do verbal e o relaciona à poesia e à arte concretas: “ele tem um 
sopro que vem da poesia concreta, dos elementos verbais convocados por 
esta poesia e pelo trabalho realmente de texto. Mira usa elementos textu-
ais, alfabetos, letras, e cria verdadeiros quadros-poemas, mesmo que o que 
esteja fazendo seja uma pintura de raiz construtivista” (Campos/Salzstein 
1996: 229).

Haroldo de Campos conta que conheceu a artista por intermédio de 
Mário Schenberg. Ao colocá-la em contato com Max Bense, sua obra se 
constitui também em um elo da relação de HC com Bense e de Bense com 
o Brasil. Bense realizou uma exposição de suas obras em Stuttgart, na Tech-
nische Hochschule, em 1967, e publicou no mesmo ano, além do catálogo 
Mira Schendel: zeichnungen, um volume dos cadernos rot, grafische redukti-
onen, dedicado à sua obra, que incluiu um número maior de imagens. Em 
ambos, inseriu-se o poema de Haroldo de Campos traduzido para o alemão 
por Elisabeth Walther. Max Bense escreveu para o catálogo um breve texto, 
que é praticamente uma resposta ao poema, o qual foi traduzido por HC 
para o português e incluído na “Antologia bensiana”, que integra a edição 
brasileira da Pequena estética, publicada em 1971 por iniciativa do poeta bra-
sileiro, em que estão reunidos vários textos de Bense, publicados anterior-
mente em periódicos brasileiros e traduzidos por HC. Bense organizara uma 
exposição de Volpi em 1963, e organizou outra de Mira Schendel em 1975.

Schendel relaciona suas “esculturas” de papel de arroz (Droguinhas e 
Trenzinhos) ao Zen, por sua efemeridade, por se oporem “ao permanente 
e ao possuível” (apud Brett 1996: 54). Ao deixarem de ser o suporte plano 
e passarem a ser o próprio conteúdo, os papéis configuram-se como um 
vazio que deixa de sê-lo, ainda que não seja preenchido.

Haroldo de Campos relaciona também o vazio de sua obra ao aspecto 
oriental, “a estética búdica do vazio, o zero significante, o suniata” (Cam-
pos/Salzstein 1996: 233). Nessa linha, dedicou à artista, na década de 
1970, o poema “via chuang-tsé 2”, incluído no catálogo da exposição De-
senhos 1974-75: Datiloscritos, mandalas, paisagens, realizada no Gabinete 
de Artes Gráficas, em São Paulo, em 1975. Os Datiloscritos são desenhos 
feitos com tipos datilografados, contando às vezes com intervenções ma-
nuscritas.
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via chuang-tsé 2
recanto
onde o
canto
ex-
canta

o zero
zereia

o canto
da

serena
serena

 sereia
(Campos 1975: s.p.)

Ele parte do ideograma chinês para o zero, e aborda o canto como ausên-
cia, resíduo e presença, relacionado ao canto da sereia, por seu aspecto mí-
tico, mas também pela sonoridade semelhante a “zereia”, alusão à presença 
do zero.

Na entrevista citada, ao comentar esse poema, ressalta a ideia do zero e 
remete a seus próprios poemas da série “o â mago do ô mega”, mencionan-
do ainda a questão da busca da essência por Mira Schendel. Especialmente 
sobre o poema “no â mago do ô mega”, afirma: 

termina com uma grande letra Z: “zero ao zênit nitescendo ex-nihilo” (usei 
a palavra “nitescendo” – que vem do latim e que significa “brilhar” – porque 
retoma “zênit”). Evocava a ideia desse zero significante, que brilha a partir do 
nada, que se retrai para depois emanar-se e surgir por entre o vazio (Campos/
Salzstein 1996: 235-236). 

Ao conhecê-la, ele fez essa relação e, assim, escreveu o poema antes citado.
Schendel, ao realizar os Objetos gráficos, a partir de 1967, tem no acrí-

lico ao mesmo tempo o suporte e, por sua transparência, o vazio. Trata-se 
de desenhos (com letras manuscritas, impressas ou aplicadas) em papel de 
arroz, agrupados e prensados entre duas placas de acrílico, suspensas por 
fios de náilon, o que permite que possam ser vistos de ambos os lados, 
anulando a oposição entre frente e verso.
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As pinturas realizadas nos anos 1960, com mistura de óleo, têmpera 
e outros materiais, feitas sobre juta, deixam visível o suporte e adquirem 
aspecto rústico, o que a aproxima de Volpi.1

Hélio Oiticica

A relação de Haroldo de Campos com Hélio Oiticica é a mais próxima, 
a mais frutífera e a mais documentada, entre os artistas aqui abordados. 
Oiticica, como Volpi, participou da Exposição Nacional de Arte Concreta 
e, mesmo depois da cisão entre concretos e neoconcretos, manteve-se pró-
ximo de HC e dos demais poetas do grupo Noigandres.

Em “Geléia geral”, artigo publicado na Revista do Masp em 1993, Ha-
roldo refaz a trajetória do artista, detendo-se na estrutura e no vazio como 
características centrais de sua obra. Ele define os “metaesquemas” (1957-
1958) como “o vazio apenas emoldurado pela esquadria das linhas colori-
das” (Campos 1993: 64). os “bólides” são 

frágeis receptáculos armadilhas, feitos de ripas coloridas, com gavetas que se 
abrem para recessos misteriosos; vasilhames, cubas ou bujões com terra ou pó 
de cores vivas, enigmaticamente articulados com pedaços de madeira, pano 
ou tela, bacias de fofa areia manipulável, inscrições líricas ensacadas em lumi-
nescente matéria plástica; aforismos em berrantes letras de borracha legíveis 
no fundo de uma caixa-d’água de concreto, como absurdas instruções para 
náufragos (Campos 1993: 66).

Já os parangolés (a partir de 1964) consistem em “esculturas de ar e tela, 
encarnáveis, desencarnáveis, ao ritmo dançarino de pés e mãos, pernas e 
braços, tronco e abdômen”; nomeados poeticamente como “asas-delta para 
o êxtase”, são comparados ao “manto de plumas”, Hagoromo, da peça do te-
atro nô de Zeami, traduzida por HC e dedicada a Oiticica por ele. O artista, 

1 Já concluído este texto, tivemos acesso ao catálogo da retrospectiva de Mira Schendel, 
que foi apresentada em Londres, no Porto e em São Paulo, em 2014, com curadoria 
de Tanya Barson e Taisa Palhares. As novas leituras de sua obra e a cronologia exaustiva 
nele incluídas podem trazer novas luzes para a abordagem da relação entre Haroldo de 
Campos e a artista. Esse título não integra as Referências por não ter havido tempo 
hábil para consultá-lo em detalhe, mas é mencionado aqui por se tratar de uma pu-
blicação recente, e por isso acessível, além de fundamental: Mira Schendel. São Paulo: 
Pinacoteca do Estado; Porto: Fundação de Serralves, 2014 (há edição em inglês, publi-
cada pela Tate Publishing, de Londres).
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fundindo ambos, registrou em seu diário, o que o poeta cita no mesmo tex-
to: “in-corporação: são estruturas-função que só se fazem fazendo com que 
o corpo se perca na contiguidade englobante proposta como UM-com-elas: 
exercitar limites do feito e do fazer-se...” (Campos 1993: 66-67).

Em depoimento a Lenora de Barros, HC se refere aos “penetráveis” 
(1960-1963) como “estruturas ambientais muito peculiares” (Campos 
1987: 217).

Haroldo de Campos dedicou a Oiticica um dos fragmentos das Galá-
xias, “tudo isto tem que ver”, escrito em 1969, que inclui também trechos 
da tradução de Hagoromo. Oiticica dedicou a HC o Parangolé Capa 23, 
iniciado em 1965 e concluído em 1972, com a inscrição M’way ke (way 
= caminho; wake = despertar), evocando o Finnegans Wake, de Joyce. Nos 
anos 1970, o poeta visitou-o em Nova York, onde o artista permaneceu de 
1971 a 1978, inicialmente com uma bolsa Guggenheim. Na mesma época, 
HC escreveu o poema “Parangol(h)elium”, e em 1979, “parafernália para 
hélio oiticica”:

1.
retículas
redes desredes
reticulares ares áreas
tramas retramas redes
áreas
reticulares
reticulária
colares de quadrículos
contas cubículos
áreas ares
tramas retramas
desarticulária
de áreas reais
o rosto implode
camaleocaleidoscópico

2.
o amarelo
os elos do amarelo
o vermelho
os espelhos do vermelho
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o verde
os revérberos do verde
o azul
os nus do azul
os martelos do amarelo
as veredas do vermelho
os enredos do verde
os zulus nus do azul
os brancos elefantes do branco

3.
hélios, o sol, não desmesura

4.
(cineteatro nô/ psicocenografado por sousândrade
   com roteiro ideogrâmico de eisenstein):

 onde se lê hagoromo, leia-se parangolé
 onde se vê monte fuji, veja-se morro da mangueira

  o parangoromo
   pluriplumas
  se héliexcelsa
  hélinfante
  celucinário
  até
  decéuver-se
  no céu do
  céu

5.
hélio sobe no zepelim das cores
movido a parangol’hélium
e se dissolve no sol do céu
(Campos 1979a: 95-96)

Leitura do conjunto da obra de Oiticica, com ênfase no aspecto estrutural, 
nas cores, saltam aos olhos os parangolés e os penetráveis. Além de atribuir 
sentido às cores a partir de sua relação com obras de Oiticica, HC também 
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explora o significado do prenome Hélio, equivalente grego para “sol”, e 
aproxima o universo carioca ao nipônico com a menção a Hagoromo, que 
já havia propiciado uma relação de mão dupla, mencionada anteriormen-
te. A primeira estrofe, ao nomear retículas e quadrículas, remete à estrutura 
dos poemas concretos da fase ortodoxa e assim o círculo se fecha.

Os “bólides” de pigmentos de Oiticica, as cores usadas, aproximam-no 
de Volpi. Os “penetráveis”, como vazios e ao serem ao mesmo tempo su-
porte e obra, aproximam-no de Mira Schendel. Esses artistas se destacam 
pela escolha do suporte e dos materiais, ao não optar por elementos con-
vencionais. Em todos eles e em Tarsila, pode-se identificar “uma vonta-
de construtiva marcante”, como apontou Oiticica no “Esquema geral da 
Nova Objetividade”, de 1967.

Ao abordar a obra de Mira Schendel na entrevista citada, Haroldo 
de Campos fala em “strip-tease da forma” (Campos/Salzstein 1996: 239). 
Parafraseando-o, talvez possamos dizer que HC faz um “strip-tease das 
obras”, não só das obras individuais, mas do conjunto das obras dos artis-
tas, ao focalizar a estrutura que as norteia, sustenta-as e é ao mesmo tempo 
conteúdo, como ocorre também em vários de seus poemas.
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Escritura e forma: a ambiguidade do objeto 
no neoconcretismo

Pauline Bachmann

O neoconcretismo brasileiro vem ganhando crescente popularidade inter-
nacional, como demonstra uma série de exposições realizadas recentemen-
te. O movimento neoconcreto se deu no final dos anos 1950 e procurava 
uma revaloração das correntes artísticas construtivas e concretas das van-
guardas europeias da primeira metade do século xx. Já se praticava abstra-
ção geométrica no país desde o começo da década que se desenvolveu em 
direção à arte concreta. Por essa razão, o neoconcretismo do Rio de Janeiro 
também foi identificado como “vértice e ruptura” dessa tendência (Brito 
1975). Embora o movimento só tenha existido oficialmente por três anos 
(1959-61), sua importância, até hoje, não diminuiu. O historiador de arte 
inglês Michael Asbury ressalta que, apesar de se configurar como “uma das 
referências-chave para a recente economia de legitimação da arte brasileira 
contemporânea”1 (Asbury 2005: 174), o movimento permanece “contex-
tualmente obscuro” (Asbury 2005: 174). 

Essa neblina ao redor do contexto do neoconcretismo se deve a um en-
foque único aos dois artistas mais famosos que participaram no movimen-
to: Lygia Clark e Hélio Oiticica. Ambos começaram sua trajetória artística 
investigando os limites da arte, o que os levou a parar, por completo, de 
fazer arte (Lygia fazia terapia com seus objetos, enquanto Hélio criava pro-
posições que chamava de antiarte). O interesse internacional nesses dois 
artistas foca a participação do espectador, o corpo e a multissensorialidade 
intrínseca aos seus trabalhos, e raramente faz uma distinção em relação à 
fase neoconcreta. Contudo, foi no neoconcretismo que os artistas come-
çaram a se interessar pelo corpo. Colaboraram neste movimento artistas 
visuais (Lygia Pape, Lygia Clark), escultores (Franz Weissmann, Amílcar 
de Castro) e poetas (Ferreira Gullar, Theon Spanudis, Reynaldo Jardim), 
o que criou um ambiente onde obras com foco no corpo e nos (seis) sen-
tidos puderam surgir cada vez mais, sem que os artistas abandonassem as 

1 Se não indicado de outra forma, as citações dos textos em alemão foram traduzidas pela 
autora.
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premissas do construtivismo. Mas a interdisciplinaridade do movimento 
recebeu, até agora, pouca atenção. Particularmente, a relação entre poesia 
e escritura no sentido mais amplo e arte visual merece uma análise mais 
detalhada, porque essa união é essencial para o desenvolvimento do foco 
neoconcretista no corpo. 

Historiadores de arte do Brasil, como Lorenzo Mammì (2006: 28) e 
Sergio Martins (2013: 31), afirmam que a união da arte e da poesia con-
creta foi singular no Brasil, sendo um elemento constitutivo das tendências 
construtivas no país. Nesse contexto, não é estranho que o livro como 
contentor e mais tarde também caixas e recipientes tenham se tornado a 
entidade espacial preferida da prática artística neoconcreta. 

Neste ensaio, analisarei obras neoconcretas que oscilam entre os gêne-
ros artísticos com a finalidade de mostrar como a união entre poesia/escri-
tura e arte visual, bem como o uso do livro e outros contentores, mudaram 
o pensamento construtivista no neoconcretismo. Como resultado, essas 
obras ainda podem operar na categoria do construtivismo. 

A historiadora de arte alemã Katrin Ströbel afirma que há uma tendên-
cia ao entrelaçamento das diferentes categorias artísticas desde o começo 
do século xx. Escritura e língua, sustenta ela, têm um papel precursor nes-
se desenvolvimento e “tornam-se componentes constitutivas das vanguar-
das” (Ströbel 2013: 12). Recorrendo à definição de Wolgang Max Faust 
da “lingualização da arte”2 de 1977, Ströbel enumera dadaísmo, cubismo, 
surrealismo, pop, informalismo e arte conceitual, mas notavelmente omite 
a arte concreta e construtiva. Por outro lado, ela dedica um capítulo inteiro 
à poesia concreta, usando-a como exemplo de aproximação da literatura à 
arte visual. Um dos precursores neste ambiente é o escritor e poeta francês 
Stéphane Mallarmé, o primeiro a conceitualizar a escritura a partir de sua 
aparência visual. “Com isso, Mallarmé cria um fundamento para aproxi-
mar um texto a uma imagem e, vice-versa, referir uma imagem a um texto” 
(Stein 2008: 1). Os mesmos poetas concretos brasileiros também se refe-
rem diretamente a Mallarmé (entre outros) nas suas pesquisas. Mesmo as-
sim, Ströbel conclui que a poesia concreta fica na margem do pensamento 
determinado pela língua (sprach-immanentes Denken) (Ströbel 2013: 30), 
enquanto o trabalho de entrelaçar os dois gêneros artísticos, escritura e 

2 A expressão “lingualização” refere-se a diferentes maneiras de combinar língua e arte 
visual: dentro da obra, ao lado da obra ou como meio de fazer a arte em si (Faust 1987 
[1977]: 15).
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arte visual, na verdade foi efetuado a partir das artes visuais (Ströbel 2013: 
25-29). 

As obras do movimento neoconcreto não cabem em nenhuma dessas 
categorias, porque nem “lingualizam” as obras visuais, nem visualizam a 
poesia. Pelo contrário, trata-se de um processo mútuo, em que poetas e ar-
tistas visuais trabalharam juntos em projetos e usaram língua e forma como 
meios de expressão recíprocos. Criaram um contexto semântico ao focar o 
lugar onde le signifié encontra le signifiant: a folha de papel, que também é 
uma superfície, e o livro como contentor tridimensional. 

Em primeiro lugar, para os membros fundadores do movimento neo-
concreto, escritura e arte visual eram entrelaçadas num nível muito práti-
co. Ninguém podia viver apenas da sua arte, de maneira que muitos traba-
lhavam como jornalistas ou designers gráficos nos jornais locais. Quando o 
Jornal do Brasil, baseado no Rio de Janeiro, criou o Suplemento Dominical 
(SDJB) em 1956, a influência dos neoconcretos nos meios de comuni-
cação ganhou mais visibilidade. Esse suplemento teve tanto sucesso que 
foi efetuada uma reestruturação de todo o periódico, que se transformou 
em um jornal de notícias sério (antes predominavam os anúncios publi-
citários) (Alvarez 2012: 120). O SDJB era dirigido majoritariamente por 
membros do neoconcretismo e assim tornou-se o órgão central de divul-
gação de suas ideias e pesquisas. O poeta Reynaldo Jardim era o editor, o 
escultor Amílcar de Castro era responsável pela maioria das renovações 
gráficas e o poeta e teórico Ferreira Gullar publicava continuamente en-
saios sobre arte no SDJB. 

Essa afinidade dos neoconcretos tanto com a escritura quanto com o 
design espelha-se também nas referências que os artistas e poetas fazem no 
seu manifesto. Este deixa claro que eles leram as variadas posições teóricas 
de abstratos (Kandinsky) e construtivistas europeus e russos (Mondrian, 
Vantangerloo, Pevsner, Malevich), bem como textos da filosofia da per-
cepção (Maurice Merleau-Ponty, Ernst Cassirer, Susanne K. Langer). O 
suprematista Kasimir Malevich destaca-se, aqui, por sua opinião sobre a 
língua e a arte visual. Malevich dava à língua, como meio de intervenção, 
muita importância: “para ele, pintura, escritura, pensamento e ser teriam a 
mesma posição e significância” (Röder 2006: 148). Especialmente os dois 
artistas mencionados no início, Hélio Oiticica e Lygia Clark, criaram jun-
to com suas obras visuais um corpo extensivo de textos. A (re)descoberta 
dos textos inéditos de Oiticica contribuiu para um novo entendimento 
dos artistas, confirma o historiador de arte brasileiro Frederico Coelho 
(2010: 13). Ele observa que a obra de Oiticica não é unicamente visual, 
mas também, em grande parte, textual (Coelho 2010: 13). Entre as peças 
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encontraram-se textos de diversos gêneros, incluindo poesia, prosa, tradu-
ções de poesia em outras línguas e até crítica literária (Coelho 2010: 13). O 
próprio artista pretendia publicar seus textos variados em um livro, onde 
queria discutir a partir de uma perspectiva mais distanciada os problemas 
que o perseguiam desde 1959 (Oiticica 1971: s. p.). Por causa da morte 
prematura do artista, em 1980, esse projeto nunca foi realizado. 

Quanto à poesia e à arte concreta, foram o poeta Ferreira Gullar e a 
artista Lygia Pape que estabeleceram em suas obras a maior conexão en-
tre os dois gêneros dentro do movimento neoconcreto. Por meio de suas 
obras, compreende-se como o trabalho entre os gêneros artísticos ajudou 
a mudar as ideias construtivistas rumo a uma perspectiva corporal-tátil. 
Primeiramente, examinarei a aproximação de Gullar à arte visual, e depois 
a maneira como Pape combina poesia com arte gráfica. Os dois usaram o 
livro como objeto ativado, que converte o leitor em um potencial partici-
pante da arte. 

Gullar era a voz teórica do grupo: ele escreveu tanto o manifesto 
(1959) e a teoria do não-objeto (1960), texto teórico fundamental para o 
grupo, quanto numerosos ensaios defendendo as premissas neoconcretas. 
Como poeta, ele experimentou com a espacialização da língua e terminou 
por introduzir o senso tátil nas suas obras. Suas pesquisas o levaram aos 
limites da arte e da poesia, causa pela qual abandonou o movimento neo-
concreto em 1961. Como a historiadora estadunidense Mariola Alvarez já 
destacou, “essa última incursão na produção de arte [...] permanece igno-
rada na literatura” (Alvarez 2012: 71). É notável que os estudos literários 
geralmente se concentrem em obras que não deixam dúvidas quanto à 
filiação de Gullar ao campo da literatura, enquanto na história de arte ele 
entrou como poeta e teórico. Seu abandono do movimento neoconcreto 
foi acompanhado por uma ruptura do intelectual com as pesquisas das 
vanguardas. Esse fato também contribuiu para a indiferença em relação à 
obra visual-tátil de Gullar. 

No começo, Gullar reunia-se com os outros poetas concretos do Rio 
e de São Paulo porque eles achavam que suas pesquisas baseavam-se nas 
mesmas premissas. Os poetas concretos, inspirando-se em Mallarmé, per-
cebiam o poema como uma marca visual: 

Imagined as a gestaltic whole, the poem as a visual sign engages the reader like 
a street sign or an advertisement […] – an active, graphic object. Meaning lies 
on the surface (Alvarez 2012: 78).
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Mas Gullar detectou um problema crucial nesta concepção. Tanto a recep-
ção gráfica do poema quanto as repetições de palavras que se usaram a se-
guir impediam que o leitor realmente lesse o poema. Não era possível fazer 
ambos, ver o objeto gráfico e captar o significado das palavras por meio do 
processo leitoral (Gullar 2007: 122). Essa descoberta acabou distinguindo 
os neoconcretos dos seus colegas concretos, que estavam convencidos de 
que era necessário excluir completamente da sua poesia o significado se-
mântico das palavras (Gullar 2012: 35). A poesia de Gullar, ao contrário, 
precisava que o leitor realmente lesse as palavras, porque elas criavam uma 
ligação sucessiva e a semântica tinha, assim, uma duração (Gullar 2012: 
35). Gullar queria combinar os dois, o objeto gráfico e a semântica das 
palavras, e para isso precisou reinventar o objeto. 

A teoria do não-objeto de Gullar foi publicada no SDJB em 1960, no 
contexto da segunda exposição neoconcreta, e foi repetidamente aplicada 
para o entendimento das obras neoconcretas em geral. Isso é problemático, 
porque nem todos os artistas participantes identificaram-se com esse texto 
(por exemplo, Lygia Clark; Clark 1998 [1960]: 139). Porém, discutindo os 
experimentos do mesmo Gullar, é coerente analisar brevemente sua teoria. 
O não-objeto é constituído como “um objeto especial em que se pretende 
realizada a síntese de experiências sensoriais e mentais: um corpo transpa-
rente ao conhecimento fenomenológico, integralmente perceptível, que se 
dá à percepção sem deixar resto. Uma pura aparência” (Gullar 2007: 90). 
A influência de Maurice Merleau-Ponty é claramente reconhecível nesse 
conceito. Gullar começou a ler os textos de Merleau-Ponty depois da I 
Exposição Nacional de Arte Concreta, em 1956-57. Segundo Alvarez, foi 
isso que marcou a diferença crucial entre neoconcretos e concretos: “como 
o objeto operava, o que ele comunicava e como ele se movia através do 
espaço social” (Alvarez 2012: 76). 

No entanto, os neoconcretos não foram os primeiros nem os únicos a 
notar que a poesia sem ser lida não era mais poesia. Em 1951, o poeta ita-
liano Carlo Belloli já trabalhava com textos-objetos. Ele fixava palavras ou 
grupos de palavras em “figuras geométricas transparentes, como bolas, pi-
râmides ou cubos” e os chamava de corpi di poesia (Maltrovsky 2004: 104). 
Embora ele se alinhasse com o movimento futurista na Itália e tivesse reser-
vas em aceitar a designação posterior de poeta concreto, seu procedimento 
antecipava a união de poesia e arte concreta efetuada no neoconcretismo. 
Particularmente, sua opinião radical de que “a poesia concreta não deveria 
excluir o nível semântico por completo, porque a semântica das palavras 
pertence ao de concreção do material linguístico” (Maltrovsky 2004: 104) 
antecipa, ao menos em teoria, os experimentos de Gullar. É notável que 
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Belloli tenha sido posteriormente rotulado como poeta concreto sem que 
pudesse identificar-se inteiramente com eles, enquanto Gullar passou por 
um processo de distanciamento depois de ter participado entusiasticamen-
te do movimento concreto. 

Mas Belloli antecipou algo mais, que só ocorreu aos neoconcretos 
quando estes já estavam quase se dissolvendo. Ele acreditava que o leitor 
dos poemas deve ser integrado ao processo de produção textual de tal ma-
neira que tenha “um encontro direto, quase corporal, com a língua como 
um objeto” (Weiss 1984: 62; grifo nosso). Um exemplo neoconcreto que 
realiza isso são os poemas-objetos de Lygia Pape (1957/58). Esses poemas 
consistem em cartões de papelão (< 22 x 22 cm) com elementos móveis 
que podem ser manipulados de modo que palavras escritas apareçam. Pape 
leva o encontro corporal com a língua de modo bastante literal: as mãos 
do público estão manipulando a “página” quando o objeto gráfico – uma 
palavra – aparece. Esse processo de interação faz com que o espectador/lei-
tor leia novamente a palavra sem sacrificar suas qualidades gráficas. A par-
tir desses experimentos, a inter-relação da escritura com a forma torna-se 
tema central da artista. A temporalização da experiência de forma (a par-
tir do processo de manipulação) produz, ao mesmo tempo, uma extensão 
temporal da experiência da semântica do sinal (a palavra). Além do mais, a 
interação tátil do espectador é uma concreção: é uma experiência corporal 
– por meio dela, ele obtém um entendimento concreto tanto da forma, 
quanto da semântica da palavra, que interagem para se realçar. Tanto a 
linguagem quanto o material obtêm qualidades corporais num livro-poema 
(1960) da artista. Uma peça quadrada de cartão, que tem um quadrado 
acima desenhado com uma linha preta, possui um corte atravessando ver-
ticalmente toda a página, permitindo ao leitor que abra as suas duas partes. 
Caso ele levante a parte esquerda, são reveladas as palavras “em quebra”; 
se procede do mesmo modo com o lado direito, aparece a palavra “revela”. 
Pape conecta o ato de virar a página com a ideia de revelar algo através 
dessa ação. Essa ideia provavelmente já existe na cabeça do leitor antes de 
virar a página, isto é, a própria motivação de realizar tal ação. Contudo, 
depois de virar a página o leitor se decepciona por não encontrar nada além 
da mera repetição verbal da sua operação. Ideia e ação correspondem a ex-
periências mentais e sensoriais interconectadas, fazendo com que se possa 
tomar as palavras “em quebra” e “revela” ao pé da letra. Dessa maneira, 
Pape realiza nos poemas-objetos sua própria versão de compreensão da for-
ma neoconcreta que, nos textos dos artistas Lygia Clark e Hélio Oiticica, 
é definida como uma síntese móvel de tempo e espaço (Oiticica 2013: 69; 
Clark 1998 [1960]: 111).
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Tempo e espaço também têm um papel crucial na sua série de Poemas 
luz (1956/57). Estes poemas consistem em várias chapas de vidro pintadas 
com tinta têmpera. Uma das chapas de cada poema tem uma palavra im-
pressa sobre o vidro (“sendo”, “sono”, “em vão”). As chapas pendem do teto 
de modo que a luz (da exposição e/ou do exterior) possa penetrá-las e, de-
pendendo do ângulo em que são contempladas, elas se sobrepõem. Assim 
são produzidas novas cores, que mudam com o movimento do espectador 
no espaço. A aparência das cores e o jogo de sombras que as chapas produ-
zem nas paredes dependem, assim, também das condições de iluminação. 
Forma e cor tornam-se conceitos móveis que se constituem na relação com 
o espectador e na sua posição no espaço. As palavras escritas sobre as cha-
pas parecem ser os únicos conceitos fixos nessa obra, já que só podem ser 
lidas a partir de um lado e contêm um significado. Porém, as palavras que 
Pape utiliza nos poemas luz não significam objetos da realidade, mas são 
palavras vinculadas a conceitos filosóficos (sendo), estados temporais de 
estar (sono) e a uma ação não definida que termina sendo inútil (em vão). 
Esses conceitos na verdade são tão móveis e difíceis de fixar quanto a forma 
e a cor, e mudam dependendo da luz(cidez) de seu intérprete. Assim, a luz 
é uma metáfora da mobilidade constante pelo tempo e pelo espaço e da 
impossibilidade de tomar posições fixas neste mundo. 

O livro como objeto

O historiador de arte brasileiro Frederico Coelho destaca o potencial trans-
formativo do livro como meio de ação artística entre literatura e arte visual. 
“Objeto físico, espaço de ação estética e de criação verbal, o livro se torna 
um território pleno de subversão ou adoração por parte de artistas que 
transcendem os limites demarcados entre o campo literário e o campo vi-
sual” (Coelho 2010: 189). Os construtivistas russos a que os neoconcretos 
se referem já reconheciam o potencial do livro, usando-o como meio de 
transmissão de ideias artísticas e transformando-o “num espaço de formas 
de expressão radicalmente diferentes nas artes visuais, na literatura, no te-
atro e na arquitetura” (Röder 2006: 141). No Brasil, o livro como objeto 
ganhou grande importância nas artes visuais durante a época do neocon-
cretismo (Venancio Filho 2011: 217). 

A experiência de Gullar com a poesia visual e suas limitações faz com 
que ele volte ao livro como entidade espacial, o que dá um novo rumo ao 
modo de operação do objeto neoconcreto. Mais perto ainda dos textos-
-objetos de Belloli do que dos poemas-objetos de Pape, os livros-poemas 
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de Gullar trabalham com o leitor como parte do processo de criação textu-
al. Estes livros-poemas mostram como o objeto neoconcreto mudou suas 
qualidades de comunicar e operar. 

Os livros-poemas só revelam uma palavra por página e o leitor tem 
de folhear para descobrir a próxima. Assim, o poema não pode mais ser 
percebido como um objeto gráfico em uma mirada. O leitor não somente 
começa a ler as palavras de novo, mas também participa do processo de 
criação ao virar as páginas, e esse gesto do leitor revela de forma performa-
tiva a semântica das palavras.

É o terceiro livro-poema que “apresenta uma nova concepção [...] pois 
não tinha a estrutura de um livro e, sim, de um objeto novo, manuseá-
vel” (Gullar 2007: 37). No livro-poema fruta, Gullar usa pregas de forma 
geométricas e cortes nas folhas. Para o leitor, o poema se torna uma ex-
periência espacial-corporal do significado da palavra “fruta”. Por meio da 
manipulação manual, o leitor desempenha o ato de descascar uma fruta ao 
virar as páginas e desdobrar as pregas.

Gullar constata: “I had wanted to materialize that sensation of open-
ing fruit, through the use of an object” (Gullar 2012: 72). Segundo o his-
toriador de arte brasileiro Ariel Jiménez, fruta funciona em analogia com a 
natureza porque o poema é produzido desde o interior até o exterior, como 
uma flor (Gullar 2012: 76). A palavra “fruta” só se revela quando o leitor 
chega com sua leitura/ação ao centro do livro-poema e é esse gesto que, no 
final, produz a significância da palavra no mundo real. O livro, que já é um 
objeto poético (Gullar 2012: 73), e a semântica mantêm uma relação cons-
titutiva e a palavra “fruta” se converte numa experiência concreta-corporal. 
O ato de ler, o gerar significado a partir do reconhecimento do valor se-
mântico do sinal (a palavra) é um ato corporal do leitor. A fim de reintegrar 
a semântica das palavras na poesia concreta, Gullar precisava de um objeto 
no mundo real: o livro. Os livros-poemas também têm um componente 
espaço-temporal, pois ocupam o espaço inteiro de um livro e não somente 
uma página, de maneira que o processo de leitura também se alonga. 

Gullar deriva o poder participativo dos trabalhos posteriores de Lygia 
Clark e Hélio Oiticica de seus próprios experimentos com o livro. “De 
fato, a origem da participação do espectador na obra não poderia ter sido 
mais natural e simples: nasceu do livro, que é, por definição, um objeto 
manuseável” (Gullar 2007: 50). Na primeira exposição neoconcreta no 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1959, os livros-poemas de 
Gullar eram efetivamente as únicas obras manipuláveis que foram apre-
sentadas. Na segunda edição, realizada em Salvador alguns meses depois, 
Lygia Pape apresentou o seu livro da criação. 
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Ao longo da existência do movimento neoconcreto, Pape inventou três 
livros diferentes: o livro da criação (1959), o livro da arquitetura (1959-60) 
e o livro do tempo (1960-61). Os três refletem temas centrais que inte-
ressavam aos neoconcretos, tais como a integração de espaço e tempo e 
de criação e movimento (Venancio Filho 2011: 218). O livro da criação 
e o livro da arquitetura ainda funcionam de modo semelhante aos livros 
comuns. São páginas de cartão (30 x 30 cm) sem encadernação, que são 
guardados numa caixa. Diferente dos livros pop-up, as páginas precisam 
da intervenção do leitor para que se convertam em esculturas de papel 
tridimensionais. Ao contrário dos livros-poemas de Gullar, os livros de 
Pape não contêm palavras. O livro da criação alude ao Gênesis da Bíblia, 
narrado por meio de formas geométricas, mas o leitor tem a liberdade 
de preenchê-lo com sua própria imaginação (Pape 1998: 31). De fato, a 
ausência de palavras resulta na criação de significação somente a partir da 
experiência individual com as formas e cores do livro (Mattar 2003: 68). A 
concepção concreta inerente a essa obra é, portanto, baseada no processo 
de interação do leitor com o livro-objeto, sendo altamente flexível e móvel. 
A artista afirma, sobre seu trabalho: 

Being able to attach meaning to the book through the viewer’s contribution 
does not change its meaning, since the book is revealed to each person as 
novel and unique. […] There is no historical intention of narrating more or 
less important facts, but rather, things that touch all humans in an existential 
or universal sense (Pape 2011: 179).

Logo, os polos que se apresentam como opostos no pensamento ocidental 
da vanguarda europeia já desde os anos 1920, o universal e a experiência 
individual, expressam-se na obra de Pape um através do outro. O leitor 
precisa experimentar com seu próprio corpo o que significa o universal/
existencial. Pape deriva seu pensamento concreto de formas artísticas in-
dígenas: 

Quando um índio faz um losango, está querendo falar de algo concreto, como 
o peixe pacu, e que essa forma, assim como outras que representam o cami-
nho das formigas, da onça ou do jacaré, seria uma síntese, e não uma abstra-
ção (Machado 2008: 87).

Dessa maneira, representação simbólica e concreção não se contradizem, 
mas formam duas partes do mesmo conceito. E é mediante essa concep-
ção que escritura e forma se acercam tão sutilmente no neoconcretismo, 
de modo que palavras como símbolos com sentido semântico não ficam 
categoricamente fora do concreto. 
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Caixas

Em 1959, Gullar criou uma série de poemas espaciais. A maioria consiste 
em chapas de madeira quadradas com um retângulo no centro, onde é co-
locada uma figura geométrica (um cubo, uma pirâmide ou um cone). Para 
ler o poema, que nesse caso é composto de uma só palavra, o leitor tem de 
levantar a figura geométrica, pois a palavra está escondida embaixo dela. 
Ao contrário dos livros-poemas, os poemas espaciais não prolongam o pro-
cesso da leitura, mas criam significado através de uma experiência corporal: 
antes de ver uma palavra escrita, o leitor literalmente tem que descobri-la. 

O poema espacial não varia, na medida em que é composto de uma 
caixa de madeira pintada de preto. O leitor abre-a e dela tira uma chapa 
preta em forma de quadrado apoiado em um dos seus cantos, só para des-
cobrir que há outro quadrado vermelho embaixo. Nesta chapa, a palavra 
“não” está escrita em letras pretas. Neste processo de descobrimento, o 
leitor muda significativamente seu papel: ele atua como um arqueólogo 
escavando a palavra “não”, que está escondida embaixo de várias camadas. 
As cores e as formas também têm um papel integral, pois se convertem em 
veículos para uma concreção semântica da palavra. O quadrado vermelho 
assemelha-se a um sinal de parada, o que intensifica a experiência corporal 
do conceito da palavra “não”. O ato de abrir a caixa já se pode sentir como 
uma intrusão, que prepara o leitor para o choque que recebe ao descobrir 
o “não”. 

O poema espacial pássaro funciona de maneira semelhante. Feito de 
uma caixa branca, seu volume é dividido ao meio por uma chapa da mes-
ma cor. Essa chapa pode ser tirada, revelando assim que embaixo há outra 
chapa com a palavra “pássaro” escrita, e que também pode ser retirada. 
O poema se ativa através da participação do leitor, que efetua um ato de 
libertação (do pássaro) num nível simbólico ao tirar a primeira chapa e 
descobrir a palavra “pássaro”. 

A semântica das palavras que compõem os poemas espaciais é integra-
da tanto na experiência das formas e cores, como na participação tátil do 
leitor. Cria-se significado a partir da experiência concreta de uma situação 
abstrata. A vivência de libertação de um pássaro é realizada por meio de 
uma experiência física, mas ao mesmo tempo a palavra “pássaro” é apenas 
um sinal que pode significar qualquer pássaro. Assim, permanece abstrato 
e, ao mesmo tempo, concreto.

Um dos artistas neoconcretos, Hélio Oiticica, desenvolveu uma prefe-
rência pela caixa como meio de expressão artística quando o movimento já 
estava acabando. Ele, sendo o artista mais jovem dos neoconcretos, ficou 
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muito decepcionado quando Ferreira Gullar não quis seguir com a ativida-
de em grupo. É por isso que, em meu entendimento, a série dos bólides de 
Oiticica permanece ainda dentro dos limites das pesquisas neoconcretas do 
artista, introduzindo-se já em algumas uma perspectiva sociocultural que 
ele desenvolverá a partir de 1964. Esses “trans-objetos”, como Oiticica os 
chama, marcam não só a transição de uma fase do artista para outra, mas 
também um novo estado do objeto na arte brasileira. O termo “trans-obje-
to” foi originalmente inventado pelo crítico de arte Mário Pedrosa. Pedrosa 
introduziu-o numa discussão com Ferreira Gullar sobre o não-objeto, com 
a intenção de distingui-lo do objeto gráfico-semântico que Gullar tinha 
em mente. O crítico achava que se precisava de outro termo porque, na 
arte visual, não se produz transcendência a partir da língua (ou ao menos 
não necessariamente), mas do próprio objeto (Clark 1998 [1960]: 142). 

O “trans-objeto” não oscila entre o mental e sensorial, como pretende 
o “não-objeto”, mas entre o mundo real e o mundo percebido. Oiticica 
constata que objetos estão sempre intimamente ligados a seu estado exis-
tencial que, por sua vez, é condicionado pela experiência humana (Oiticica 
2008c [1963]: 148). Com os bólides, que também são trans-objetos, Oi-
ticica quer integrar o quotidiano numa ideia estética. A esse processo ele 
chama “objetivação”, que transporta o objeto “do ‘mundo das coisas’ para o 
plano das ‘formas simbólicas’”, e isso “dá-se de maneira direta e metafórica” 
(Oiticica 2008c [1963]: 148). 

A série dos bólides se divide em dois tipos diferentes: os bólides vidros 
e os bólides caixas. A maioria deles convida o espectador a manipulá-los. 
Quanto aos bólides caixas, o público pode abri-los e, dentro, encontrar 
pigmentos de tinta em pó ou espaços coloridos. Oiticica tem em mente 
nada menos que “a renovação interior, de caráter estético, do nosso mundo 
gasto de objetos do nosso cotidiano” (Oiticica 2008b [1963]: 145). Eles se 
distinguem dos poemas espaciais de Gullar porque sua superfície pintada 
revela as pinceladas, tendo assim um aspecto mais rústico. Oiticica aborda 
seus bólides de maneira mais brincalhona; ele disse: “sinto-me assim como 
uma criança que começa a experimentar os objetos para aprender suas qua-
lidades” (Oiticica 2008b [1963]: 145). 

O bólide que quero discutir aqui também contém texto. Segundo Fre-
derico Coelho, os bólides com passagens de textos ou palavras já indicam 
uma crescente tendência de Oiticica a utilizar textos nas obras (Coelho 
2010: 193). O bólide-caixa 17 (poema-caixa) (1966) é um paralelepípedo, 
mas dois dos seis lados estão cobertos de serapilheira pintada de diferentes 
cores (azul, vermelho, amarelo, preto e branco). Dentro encontra-se uma 
bolsa plástica com pigmentos de cor vermelha. Quando se trata de retirar a 
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bolsa, estende-se uma faixa plástica que contém um poema: “do meu san-
gue/do meu suor/este amor viverá”. O poema é uma referência às experiên-
cias de Oiticica na favela da Mangueira, que começou a frequentar a partir 
de 1964. A intervenção tátil com o material é parte integrativa da cognição 
textual do poema, porque este só pode ser lido quando o espectador retira 
a bolsa e estende por completo a faixa do poema. 

Apesar da aparência lúdica do bólide, o poema lhe dá uma feição me-
lancólica e profunda. Ao contrário dos poemas-espaciais de Gullar, onde 
forma e cor servem para intensificar a experiência da semântica da palavra, 
nesse bólide a situação é inversa, porque o poema intensifica a experiência 
da forma e da cor. As palavras neste poema não têm uma função concei-
tual, mas conectam-se ao material por meio de seu poder metafórico. Elas 
põem o leitor/participante num estado melancólico, “azul”, comunicado 
através da cor azul do pigmento. O poema fala de dois fluidos corporais, 
sangue e suor, que encontram uma representação nas cores vermelho (dos 
lados do bólide) e amarelo (das letras), assim ligando a experiência do lei-
tor/participante com o bólide ao corpo num nível verbo-visual. Em seus 
textos, Oiticica refere-se repetidamente a Mondrian, considerando-o um 
“grande profeta” da arte abstrata e construtivista (Oiticica 2013 [1961]: 
77). No bólide-caixa 17, Oiticica também usa apenas cores primárias, 
como Mondrian, mas as codifica numa ordem baseada no corpo. Dessa 
maneira, ele abre a concepção construtivista-concreta a uma perspectiva 
corporal-tátil tanto no nível real, porque se podem manipular os bólides, 
quanto num nível conceitual. 

Língua, livros, caixas: uma questão de apresentação

Essa afinidade de trabalhar com língua e livros/caixas como entidades 
materiais, que alguns artistas desenvolveram no neoconcretismo, atuando 
juntamente com seus colegas poetas, pode ser rastreada até hoje na arte 
brasileira. Uma exposição recente mostrou essa sequência histórica (Pina-
coteca, São Paulo 2012). O crítico de arte e historiador britânico Guy 
Brett fez uma pergunta sensata sobre essa peculiar afinidade:

Why, when they were concerned with projecting art out of the gallery and 
museum into life-situations, were Brazilian artists of the avant-garde so inter-
ested in these restricted and contained vehicles with their association with the 
library and the archive? (Brett 2012: 10). 
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Para o movimento neoconcreto, há dois pontos a considerar nessa pergun-
ta. Primeiro, seria injusto dizer que os artistas neoconcretos eram todos e 
desde o começo do movimento interessados em projetar a arte para fora 
do museu. Segundo, a associação do livro com bibliotecas e arquivos é um 
ponto de vista bastante europeu.

O movimento neoconcreto começou completamente institucionaliza-
do. A primeira exposição neoconcreta aconteceu no Museu de Arte Mo-
derna do Rio de Janeiro. As vanguardas abstratas do país eram qualquer 
coisa exceto críticas das instituições de arte, que ainda eram muito jovens 
no final dos anos cinquenta. Ao contrário, elas funcionavam como catalisa-
dores tanto da formação profissional dos artistas, quanto de sua promoção 
internacional. A crescente projeção da arte neoconcreta fora dos muros e 
conceitos do museu veio das próprias obras. As obras manipuláveis e táteis 
que integram a participação do espectador/leitor automaticamente colo-
cam a questão da sua apresentação.

De fato, os mesmos artistas neoconcretos tiveram uma postura ambí-
gua sobre aonde levariam os seus experimentos e o que eles eventualmente 
implicariam. Lygia Pape dizia que era doloroso para ela observar que o livro 
da criação foi esfarrapado nas mãos do público, especialmente porque ela 
só tinha produzido uma cópia. Ela pensou em fazer réplicas ou protótipos 
para exposições futuras com um material mais durável (Mattar 2003: 69). 
Para a exposição neoconcreta de 1960, ela resolveu a confrontação com 
o white cube e suas implicações de outra maneira. Pape tirou fotografias 
de cada página do livro em diferentes lugares da paisagem urbana do Rio 
de Janeiro. As fotografias introduziram novos aspectos à obra, como as 
condições de luz da cidade, mas também criaram a primeira documenta-
ção da obra. Oito anos depois, quando a artista começou a trabalhar com 
a mídia filme, produziu também uma película sobre o livro da criação. 
Nessa documentação, podem-se ver duas mãos movimentando as pági-
nas e um voice-over lê o texto que Pape escreveu para a apresentação do 
livro na abertura da segunda exposição neoconcreta, contando a gênese 
de uma maneira poética. Ironicamente, o problema que se apresenta pela 
manipulação do livro da criação também é um problema de tempo-espaço 
– uma inquietude central a acometer os artistas neoconcretos –, porque a 
interatividade precisa de um momento e um lugar específico para que o 
encontro entre objeto e espectador possa acontecer. O que permanece des-
se encontro até hoje, mais de cinquenta anos depois, é só documentação e 
mito: um objeto intocável, uma história sobre a performance da artista na 
abertura da exposição em 1960 e materiais de documentação (o filme e as 
fotografias) do uso original da obra. 
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Quando o grupo dos artistas neoconcretos se dissolveu, em 1961, Fer-
reira Gullar deixou o Rio para trabalhar na Fundação Cultural de Brasília, 
a nova capital, e também se afastou dos ideais da vanguarda. Ele concluiu 
que os experimentos neoconcretos haviam chegado a um impasse e pro-
pôs a Hélio Oiticica fazer uma última exposição e colocar embaixo de 
cada objeto exposto uma bomba, que iria detonar na hora do fechamen-
to, finalmente eliminando todas as obras (Gullar 2012: 85). Obviamente, 
isso nunca aconteceu, pois nem Oiticica nem seus colegas assentiram. No 
entanto, os poemas-objetos de Gullar conservam um estatuto ambíguo 
na cultura atual, pois são vendidos em galerias (por exemplo, na DAN 
Galeria, em São Paulo) como peças de arte. 

Hoje, Hélio Oiticica é famoso sobretudo pelas obras que criou a partir 
de 1965, que não precisam mais de objetos para existir, sendo meras “pro-
posições”, como ele começou a chamar suas obras. No movimento neo-
concreto, Oiticica ainda tinha outra opinião; sobre a sua série de bilaterais 
brancos, ele escreveu: “Branco em cima, branco embaixo; quisera ver um 
quadrado meu numa sala vazia toda cinza-claro. Só aí creio que viverá em 
plenitude” (Oiticica 2008a [1960]: 78). Durante toda a sua vida, ele esteve 
muito preocupado com a conservação de suas obras, não tanto no sentido 
material, mas na base de suas ideias. Deixou esboços detalhados e descri-
ções sobre como construí-las e até instalá-las no espaço de exposição.3 

Mas por que livros e caixas? Será que é certo que o uso dessas entidades 
na arte brasileira se originou de um desejo de ordem e de uma maneira de 
enfrentar o “caos permanente” que as condições de vida ofereciam no Bra-
sil, como Guy Brett entende a situação? (Brett 2012: 10) Em meu entendi-
mento, livros não eram tão associados com arquivos e bibliotecas no Brasil 
porque essas são instituições historicamente enraizadas na Europa, tendo 
uma conotação colonial – a coleção e o arquivamento de conhecimento e 
artefatos serviram como uma das principais formas de exercer poder sobre 
os povos colonizados. A história do arquivamento e das bibliotecas no Bra-
sil ainda é relativamente breve e as práticas de preservação são contestadas. 

Além de seu grau de institucionalização, os livros têm um formato bas-
tante prático. Não é coincidência que uma grande parte das obras neocon-
cretas é de pequenas dimensões. Essas obras são de orçamento reduzido e 
foram criadas num momento em que nenhum artista brasileiro podia viver 

3 Em 2009, o depósito das obras de Oiticica incendiou e um grande número dos seus 
trabalhos foi destruído. Mas o fogo alimentou o mito ao redor da questão de original e 
cópia das obras do artista. 
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da sua arte, porque praticamente inexistia um mercado de arte. No con-
texto neoconcreto, livros e caixas não eram restringidos e abrangidos, mas 
abertos, flexíveis e altamente móveis. Eram fáceis de lidar, tinham custo 
baixo e serviam para usos variados. Assim, eles expressavam no nível prático 
do mundo real uma afetividade do corpo, introduzindo o senso tátil na 
obra; em um nível mental, eram a guarda de conceitos semânticos: palavras. 
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Música e poesia concreta no Brasil:  
uma performatividade antropofágica

Vinicius Mariano de Carvalho

Para Ezra Pound, “a poesia se atrofia quando se afasta muito da música” 
(Pound 1970: 35). Em seu ABC da Literatura, Pound argumenta que o 
fazer poético está existencialmente imbricado ao universo musical. Ao que 
parece, esta é mais uma das outras lições de Pound à poesia concreta bra-
sileira, que estabeleceu, desde suas origens, uma relação simbiótica com o 
discurso musical. Esta relação é notória não apenas na própria poesia, mas 
também nos escritos mais especulativos de Augusto e Haroldo de Campos 
e Décio Pignatari. Neste texto buscaremos perceber como a música dialo-
ga com a poesia concreta brasileira. Segundo o argumento que procurarei 
demonstrar, esta relação é mediada por uma “performatividade antropo-
fágica”, conceito que desenvolverei como uma possível via hermenêutica.

Iniciarei apontando os elementos musicais dos quais a poesia concreta 
se acerca. Para isso, será necessário recordar alguma conceituação sobre o 
discurso musical do século xx, especialmente aqueles conceitos que, a meu 
ver, foram largamente explorados pelos concretistas brasileiros. Finalmen-
te, retomarei o que estou chamando de “performatividade antropofágica” 
e buscarei apresentar este argumento interpretativo.

Onde a poesia concreta se acerca da música

Nesta aproximação entre música e poesia concreta, o que se destaca inicial-
mente não é nenhum conceito complexo ou demasiadamente técnico, mas 
um princípio negativo da música (e da poesia): o silêncio. Pierre Boulez 
afirmou que a “Música é contraponto do som e do silêncio” (apud Campos, 
A. et al. 1975: 50). O som é entendido, aqui, em seu estado puro, natu-
ral – em outras palavras, concreto. Neste mesmo caminho, temos Décio 
Pignatari com a assertiva: “Um poema é feito de palavras e silêncio.” (Pig-
natari 1975: 9). E, aqui, aplica-se o mesmo entendimento de palavra em 
seu estado natural, apenas significante, concreta. O aqui denominado de 
princípio negativo da música e da poesia pode ser facilmente visualizado no 
conhecido poema de Eugen Gomringer, de 1954, que transcrevo abaixo:
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SILENCIO    SILENCIO    SILENCIO
SILENCIO    SILENCIO    SILENCIO
SILENCIO                          SILENCIO
SILENCIO    SILENCIO    SILENCIO
SILENCIO    SILENCIO    SILENCIO
(apud Williams 1967: s.p.)

O poema expressa o paradoxo da relação significado/significante, ao repe-
tir em bloco a palavra “silêncio”. Tomando a palavra como contraponto ao 
silêncio, sua presença física, concreta, como significante, já é por si uma 
contradição ao significado da mesma. Sua eloquência só se potencializa no 
espaço em branco no meio do bloco. Negativamente, o significado encon-
tra sua plena realização. Pode-se comparar este poema à composição para 
piano de John Cage, intitulada, 4’33. Esta peça, só compreendida perfor-
maticamente, consiste em o pianista abrir uma partitura completamente 
em branco e permanecer defronte ao piano, completamente inerte, pelo 
tempo que dá nome à peça.

Referindo-se ao silêncio, é preciso também atentar ao seu oposto, tan-
to para a música, quanto para a poesia. Neste sentido, coincidem-se tam-
bém na compreensão deste oposto ao silêncio. Enquanto o material da 
música é som, segundo o compositor Anton Webern, Augusto de Campos, 
citando Susanne Langer no seu ensaio “A moeda concreta da fala” (um dos 
capítulos de seu Teoria da Poesia Concreta), afirma de forma análoga que 
o “material da poesia é linguagem (apud Campos, A. et al. 1975: 111). 
Som e linguagem, portanto, são concretamente entendidos como matéria 
composicional.

Do ponto de vista estrutural, contudo, o que mais aproxima a poe-
sia concreta da música é o conceito de série. Introduzido na música pelo 
compositor vienense Arnold Schönberg, o serialismo ou dodecafonismo 
consiste, grosso modo, no estabelecimento de uma série de doze notas da 
escala cromática, que passa a ser considerada um material pré-composicio-
nal e que vai servir para estruturar e dar coerência à peça musical. Esta série 
não estabelece nenhuma relação hierárquica entre os sons e, consequente-
mente, rompe com o princípio básico do sistema tonal. A série pode ser 
baseada, eventualmente, em uma melodia já conhecida, mas o compositor 
se arrisca a sugerir relações não desejáveis de polarização em torno de uma 
nota específica. Schönberg costumava afirmar que não inventou o método 
dodecafônico, mas sim o descobriu, na observação concreta do fenôme-
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no musical. Anton Webern, também influente no círculo dos poetas con-
cretistas brasileiros, buscando dar mais coerência a este discurso musical 
chamado de atonal, observou que a repetição de uma nota neste modelo 
serial criava certa polarização em torno desta nota. Webern percebeu, por-
tanto, que ao tocar todas as outras notas da série cromática antes de voltar 
àquela nota de pretensa polarização, o efeito hierarquizador desta nota era 
desfeito. Este procedimento suspendia qualquer pretensa tonalização na 
série melódica. Além da apresentação em ordem direta da série, outros pro-
cedimentos poderiam ser aplicados, aumentando a variedade do material 
composicional. A série poderia assim ser apresentada também em ordem 
inversa, retrógrada e retrógrada da inversão.

A relação entre música e poesia concreta é assumida pelos poetas con-
cretistas brasileiros. Comentando a poesia de Mallarmé, Augusto de Cam-
pos diz:

o inventor de um processo de composição poética cuja significação se nos afi-
gura comparável ao valor da “série”, introduzida por Schoenberg, purificada 
por Webern e, através da filtração deste, legada aos jovens músicos eletrônicos, 
a presidir os universos sonoros de um Boulez ou Stockhausen.

A esse processo definiríamos de início, com a palavra estrutura, tendo em vista 
uma entidade onde o todo é mais que norma das partes ou algo qualitativa-
mente diverso de cada componente (Campos, A. 1974: 17).

Esta citação é relevante porque relaciona diretamente o processo de com-
posição poética concretista ao serialismo musical, incluindo os desenvolvi-
mentos processados por Stockhausen e Boulez no universo musical. Estes 
compositores, continuadores da tradição dodecafônica, ampliam a com-
preensão da mesma no decorrer do século xx.

Haroldo de Campos, em um clássico texto da teoria da poesia concre-
ta, “evolução de formas: poesia concreta”, é mais específico nesta relação 
entre poesia concreta e serialismo. Diz o poeta:

Quando Stockhausen [...] escreve que, pela primeira vez, uma peça musical 
está em vias de ser organizada de modo total e sinteticamente serial, a partir 
do próprio material ([som]...), aborda um problema que, “mutatis mutandis”, 
se situa como hipótese de trabalho na poesia concreta: trata-se de organizar de 
maneira “sintético-ideogrâmica” ao invés de “analítico-discursiva” [...] a tota-
lidade do poema: todos os seus elementos, todo o material [...], severamente 
disciplinado por uma vontade lúcida de estrutura (Campos, H. 1975: 52)
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Esta consideração teórica pode ser bem exemplificada com o clássico poe-
ma do mesmo autor que transcrevemos abaixo:

   se
   nasce
   morre   nasce
   morre   nasce morre
                renasce remorre renasce
               remorre renasce
             remorre
         re
          re
              desnasce
           desmorre desnasce
  desmorre desnasce desmorre
              nascemorrenasce
              morrenasce
              morre
              se

Neste poema, vemos claramente esta estrutura sintético-ideogrâmica dis-
ciplinando o material poético, que se nos apresenta de forma totalmente 
serial. O poema é composto de 10 grafemas (se – nasce – morre – renasce 
– remorre – re – desnace – desmorre – nascemorrenasce – morrenasce), 
organizados não de forma analítico-discursiva, mas em distribuição serial. 
As afinidades fônicas dos grafemas garantem uma musicalidade para o 
mesmo, e a repetição estrutural obedece a certo princípio serial, no qual 
o material sonoro prevalece sobre uma possível leitura analítico-discursiva 
do poema.

Outro recurso utilizado pelos poetas concretos brasileiros foi o da 
Klangfarbenmelodie, termo cunhado por Schönberg em seu clássico livro 
Harmonielehre (1911), no momento em que discute a criação de “estru-
turas tímbricas”, e traduzido por Augusto de Campos como “melodia de 
timbres” (Campos, A. et al. 1975: 15). Ambos, Schönberg e Webern, fo-
ram os que mais particularmente utilizaram esta técnica. Em Schönberg, é 
notório em suas Cinco Peças para Orquestra (Op. 16) e, em Webern, em sua 
Op. 10, que é um tipo de resposta ao Op. 16 de Schönberg. Webern utiliza 
ainda esta técnica em seu Concerto para Nove Instrumentos (Op. 24), nas 
peças para Violoncelo e Piano (Op. 11), e em sua clássica orquestração do 



241Música e poesia concreta no Brasil: uma performatividade antropofágica

ricercare da Oferenda Musical de J. S. Bach. A técnica consiste, basicamen-
te, em distribuir a melodia entre vários instrumentos, explorando a gama 
tímbrica dos mesmos e provocando um colorido sonoro inusual.

Podemos notar semelhante procedimento no poema “Caracol” (1960), 
de Augusto de Campos. Neste poema, a distribuição das linhas em uma 
dimensão homofônica nos permite uma leitura do mesmo, notando-se 
para os fragmentos em negrito, como uma melodia de timbres. Performa-
ticamente imaginando-se o poema, tem-se uma riqueza tímbrica sobre a 
palavra “caracol” (além de ser um bom exemplo do serialismo aplicado à 
poesia concreta).

c o l o c a r a m a s
c a r a c o l o c a r
a m a s c a r a c o l
o c a r a m a s c a r
a c o l o c a r a m a
s c a r a c o l o c a
r a m a s c a r a c o
l o c a r a m a s c a
r a c o l o c a r a m
a s c a r a c o l o c
a r a n a s c a r a c
o l o c a r a m a s c
a r a c o l o c a r a
m a s c a r a c o l o
c a r a m a s c a r a

Outra relação entre a poesia concreta e a música se encontra na tipografia 
musical e tipografia poética. Ambos, poetas e compositores, experimentam 
na busca de uma notação-escritura que não seja apenas uma base para um 
significado alheio à tipografia, mas também concretamente significante. 
Muitas formas de notações musicais surgem a partir da compreensão de 
que o som, em sua total amplitude, é música, e não apenas as notas musi-
cais. Neste sentido, ver a partitura é parte da compreensão da peça musical 
e, algumas vezes, tão importante quanto a execução sonora da mesma. 
Pode-se dizer o mesmo sobre os poemas dos concretistas brasileiros. A vi-
sualidade do poema não é menos relevante do que seu suposto sentido. 
Paralelos interessantes podem ser observados, como na partitura de George 
Crumb para Makrokosmos I – 12 “Spiral Galaxy” e o poema “Giro”, de 
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Marcelo Moura, nos quais o formato helicoidal é não apenas um recurso 
visual, mas fundamental na própria “execução” (leia-se performance) da 
obra.

Performatividade antropofágica

Após notar estes elementos formais de relação entre a música e a poesia 
concreta no Brasil e compreendendo claramente como poetas como Au-
gusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari não simplesmente se refe-
riam idealmente a esta relação, mas de fato estabeleceram parâmetros for-
mais de composição poética com base no que se desenvolvia em linguagem 
musical de meados do século xx, passamos ao outro ponto a que me referi 
na introdução do texto, o que chamei de “performatividade antropofágica” 
na relação entre poesia concreta e música no Brasil. Este motivo me pare-
ceu reconhecível através da leitura do próprio Haroldo de Campos, que em 
seu célebre texto “Da Razão Antropofágica” afirma:

A poesia concreta, brasileiramente, pensou uma nova poética, nacional e uni-
versal. Um planetário de “signos em rotação” cujos pontos-eventos chama-
vam-se [...] Mallarmé, Joyce, Apollinaire, Pound, cummings, ou Oswald de 
Andrade, João Cabral de Melo Neto e, mais para trás, retrospectivamente, 
Sousândrade [...] (Campos, H. 1992: 247).

Não é necessário, aqui, explanar o conceito de “Antropofagia Cultural”, 
familiar a todos os que estudam a cultura brasileira, mas é importante di-
zer que não o entendo como uma metáfora, mas como um procedimento. 
Compreendo-o, portanto, não como passível de análise, mas como meca-
nismo de produção, neste sentido, performático. Entendo performático 
como uma compreensão decorrente da experiência do fenômeno artístico 
no processo da sua mise en œuvre, e não de uma compreensão da obra 
como objeto final. Escolho deliberadamente a expressão mise en œuvre e 
não mise en scène, talvez esta mais associada ao conceito de performance, 
porque nesta última compreende-se uma realidade significativa apriorística 
à performance, enquanto naquela a concretude da obra se configura no ato 
mesmo da performatividade e não carrega em si significados prévios, mas 
se constitui da materialidade do que encontra em seu movimento constitu-
tivo. Estes “signos em rotação” de que Haroldo de Campos fala, valendo-se 
de um conceito de Octavio Paz (Paz 2015), são, a meu entender, esta “per-
formatividade antropofágica” que recanibaliza poetas (“Tratava-se de reca-
nibalizar uma poética”, diria ainda Campos no texto supracitado, Campos, 
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H. 1992: 247), compositores e artistas em um processo contínuo de mise 
en œuvre que, como a música, só existe espacialmente no tempo da perfor-
mance e se reconfigura, como sentido, a cada outra interpretação, ou cada 
outra rotação, para usar o termo de Campos.

O grande poema Galáxias talvez seja o melhor exemplo desta comu-
nhão entre música e poesia concreta. O movimento musical da obra, sua 
composição serial,1 seus signos em rotação recanibalizando poéticas, só se 
corporifica integralmente em uma dinâmica performativa, em uma mise 
en œuvre. Kenneth David Jackson, em cuidadoso estudo sobre a obra, diz:

The musical aesthetics of Galáxias unites the cosmos with the fragment, the 
symphony with the solo. The incessant flow of words is a presence as well 
as a meaning, made intelligible by the variable grammatical, semantic, and 
phonic borders of language itself (Jackson 2005: 127).

Em minha leitura, é neste processo de “performatividade antropofágica” 
que música e poesia concreta se tornam imiscíveis – muito mais do que 
nas aproximações formais entre ambas, explicitadas na primeira parte deste 
texto. Isto pode ser verificado também na influência que a compreensão da 
relação entre música e poesia concreta teve para a música brasileira, a ser 
tratada no próximo e último tópico.

Banquetes musicais concretos

É sabido que a poesia concreta brasileira influenciou a música popular bra-
sileira, especialmente o Movimento Tropicalista. Diversos pesquisadores 
(Campos A. 1974; Perrone 1990; Neves 2008; Aguilar 2005; Favaretto 
1996) apontaram para os diálogos diretos entre estas; artistas como Cae-
tano Veloso (Veloso 1997) reconhecem o quanto sua produção musical 
foi fortemente inspirada por poetas como Haroldo de Campos, em parti-
cular, e pelos procedimentos de fazer poético concretistas, em geral. Além 
do Tropicalismo, outros movimentos musicais brasileiros reconheceram o 
quanto a poesia concreta e a música se relacionavam, no princípio que 
denomino aqui de “performatividade antropofágica”. Em 1963, o grupo 
Música Nova publicava seu terceiro manifesto, assinado por Damiano Co-

1 Devo aos leitores uma explicação desta afirmação, porém uma análise do serialismo 
presente em Galáxias demandaria por si um estudo à parte, que o espaço deste texto 
não permite.
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zzella, Rogério Duprat, Régis Duprat, Sandino Hohagen, Júlio Medaglia, 
Gilberto Mendes, Willy Correa de Oliveira e Alexandre Pascoal, no qual 
declaravam seu “compromisso total com o mundo contemporâneo” e de-
finiam:

atual etapa das artes: concretismo: 1) como posição generalizada frente ao ide-
alismo; 2) como processo criativo partindo de dados concretos; 3) como su-
peração da antiga oposição matéria-forma; 4) como resultado de, pelo menos, 
60 anos de trabalhos legados ao construtivismo (klee, kandinsky, mondrian, 
van doesburg, suprematismo e construtivismo, max bill, mallarmé, eisenstein, 
joyce, pound, cummings) – colateralmente, ubicação de elementos extra-
-morfológicos, sensíveis: concreção no informal (Música Nova 1963: s.p.).

Ainda que os nomes dos poetas concretistas brasileiros não figurem entre 
os artistas listados no manifesto, a identificação entre os grupos é grande 
e, naquele mesmo ano de 1963, Gilberto Mendes, um dos signatários do 
manifesto, põe em música o poema “nascemorre”, de Haroldo de Campos. 
Neves, em seu estudo sobre a música contemporânea brasileira, lembra que 
o grupo Música Viva já experimentava o que chamavam de oralizações de 
poemas de poetas concretistas brasileiros:

Essas oralizações apresentavam uma maneira original de trabalhar musi-
calmente os textos poéticos, explorando suas sonoridades e espacialização 
(características da música concreta). O próprio fato de partir desse tipo de 
poesia rumo ao trabalho musical levava os compositores a assumir posição 
absolutamente distinta dos caminhos composicionais da tradição, uma vez 
que rumavam diretamente para novas estruturas que respondessem às neces-
sidades do texto, sem se escravizarem às normas tradicionais e sem se preocu-
parem com técnicas consagradas. Nessas oralizações, a música que daí surgia, 
como na própria poesia concreta, a estrutura é o primeiro conteúdo do objeto 
artístico, segundo expressão do poeta Haroldo de Campos (Neves 2008: 254).

Da experiência com estas oralizações é que nasce a composição de Gilberto 
Mendes. O compositor vale-se totalmente da estrutura do poema como 
material composicional e, de certa maneira, captura a música já presente 
na obra de Haroldo de Campos. Mendes explica como trabalhou nesta 
composição:

A estruturação da poesia fornece os componentes que, isomorficamente, dão 
unidade geral à música e organização a todos os seus parâmetros: estruturas 
temporais (medidas de 1, 2, 4 e 6 ou de 1, 3, 6 e 9 tempos = sílabas) estatístico-
polífonas de elementos sonoros (consoantes) ou periódico-polífonas de elemen-
tos sonoros (vogais); estruturas direcionais (estereofonia = direção visual das 
linhas da poesia) e do crescendo e decrescendo (Mendes 1966: 5).
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Esta citação explicita o quanto aquelas relações entre poesia concreta e mú-
sica, que notei na primeira parte deste texto, são de fato evidentes e imis-
cíveis. E mais, apenas no que estou chamando de performatividade ou de 
mise en œuvre é que a constelação dos signos (som – palavra) se corporifica 
existencialmente, para em seguida se desfazer e refazer, reconstelando-se 
em outro corpo. Este processo performativo antropofagiza poéticas – a que 
Haroldo de Campos chamava de ‘pontos-eventos’ – num constante movi-
mento de construção poética. Uma construção na qual não é a obra pronta 
o objetivo final, senão o processo. Sendo processo, portanto movimento, 
projeta o poético para além de essencialismos e significações. O concreto, 
assim entendido, é o movimento, a performance.

Talvez no Movimento Tropicalista a relação entre poesia concreta e 
música seja mais facilmente visualizável. Como já dito anteriormente, crí-
ticos e artistas já afirmaram e evidenciaram esta relação exaustivamente, 
portanto não me delongarei neste ponto. Perrone (1990) realiza um apa-
nhado bastante cuidadoso e analítico da produção tropicalista que incor-
pora a poesia concreta, com muitos exemplos. Gostaria aqui, contudo, de 
ressaltar uma composição de Caetano Veloso, parte do álbum Araçá Azul, 
de 1973. Trata-se do ‘Rap Popcreto’. Esta faixa do disco – inteiramente ce-
lebrado pelo próprio Haroldo de Campos como uma obra-prima da rela-
ção entre música e poesia concreta – é uma colagem sonora de fragmentos 
de várias músicas brasileiras onde a palavra “quem” aparece. Este “quem”, 
repetido ad nauseam, é no entanto sempre novo, já que proveniente de 
uma canção diversa. Não há rigor tonal ou rítmico, apenas a concretu-
de sonora da palavra, antropofagicamente trazida para a canção. O título 
da faixa relembra uma forma musical recitativa, o rap, mas mesmo este 
é antropofagizado. Não há necessariamente um início ou fim, já que os 
“quem”, fragmentos de canções, podem ser organizados serialmente, sem 
uma hierarquia. Nesta obra, Caetano Veloso liberta a língua do significa-
do, explora seu potencial expressivo esquecido, valorizando sua presença 
física, sonoro-musical, performática e o faz de forma antropofágica.

Conclusões

A relação entre música e poesia concreta no Brasil é objeto de estudo de 
inúmeros pesquisadores. A leitura das obras de Haroldo de Campos, Au-
gusto de Campos e Décio Pignatari, por exemplo, já nos mostra muito de 
como estes artistas compreendiam esta relação. Entre a crítica, porém, fal-
ta, não raro, o entendimento sobre o que significam os conceitos musicais 
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aos quais os concretistas se referiam. Neste texto, procurei demonstrar estes 
conceitos e sua relação com a poesia concreta, talvez de forma demasiado 
didática, porém imprescindível para notarmos, posteriormente, onde os 
encontros entre a música e a poesia concreta se deram no contexto brasi-
leiro.

Em um segundo momento, apresentei meu argumento de que a rela-
ção entre música e poesia concreta no Brasil ocorre em um processo que 
denominei de “performatividade antropofágica”. Explico como entendo 
este processo e como vejo a relevância do mesmo na produção musical bra-
sileira, que será influenciada pelos procedimentos composicionais advin-
dos da teoria da poesia concreta, especialmente em grupos como o Música 
Nova e no Movimento Tropicalista.

O principal objetivo do texto é explicitar de que modo, a partir de 
procedimentos composicionais advindos do discurso musical, os poetas 
concretistas brasileiros inauguram uma poética na qual o material estético 
se encontra no que chamo de mise en œuvre, e não em uma obra final. Na 
medida em que a realidade se faz no processo, no movimento, estes signos 
em rotação (para usar o termo de Octavio Paz, reutilizado por Haroldo de 
Campos), reapresentam-se configurando uma diferente constelação, con-
forme são acionados performaticamente, como na música serial.

Este texto não se pretende um manual para se encontrar elementos de 
música na poesia concreta, mas uma tentativa de, com certos parâmetros 
fornecidos pela música, experimentar esta poesia em seu som e seu silêncio, 
em sua forma e estrutura, em sua existência perene e efêmera, em contínuo 
movimento.
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(Con)fluxos sinestéticos, diálogos lúdicos: 
a recepção criativa da poesia concreta na 
obra de Harry Crowl

Jasmin Wrobel

Entrevista1 com o compositor e musicólogo brasileiro Harry Crowl. Atual-
mente, Crowl é Professor da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, 
Diretor Artístico da Orquestra Filarmônica da Universidade Federal do 
Paraná e produtor de programas de rádio da E-Paraná FM.

Harry Crowl e Haroldo de Campos na estreia de “Finismundo – Moteto Épico a 
Solo” (1991). Fotografia de Dalton Sala. Todas as imagens cortesia de Harry Crowl.

1 Uma primeira entrevista com Harry Crowl foi concedida no dia 12 de maio de 2014 
e pode ser acessada na página web do Lateinamerika-Institut, Freie Universität Berlin: 
<http://www.lai.fu-berlin.de/disziplinen/literaturen_und_kulturen_lateinamerikas/
Video-Galaxias/Video-Datei/index.html?autostart=1&irq=0> (29.01.2018). A entre-
vista aqui apresentada é uma versão estendida do dia 07 de junho de 2016.
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JW: Prezado Maestro, caro Harry, antes de mais nada gostaríamos de 
agradecer a sua disponibilidade em falar conosco sobre a sua obra e 
os diálogos que nela estabelece com a poesia concreta. Para começar, 
poderia nos contar um pouco sobre a sua formação musical?

HC: Estudei em Belo Horizonte na minha adolescência, violino e teoria 
musical. Mais tarde, fui para os EUA, onde estudei viola, e também com-
posição com Charles Jones, na Juilliard School of Music, em New York. 
Quando voltei para o Brasil, tive contato com compositores que me deram 
alguma orientação, como Guerra-Peixe, Willy Correa de Oliveira, Lindem-
bergue Cardoso e Rufo Herrera. Sempre foram cursos mais informais e 
hoje considero a minha formação musical fortemente autodidata. Guiei-me 
sempre pela experiência de ouvir muita música, estudar as partituras de vá-
rios compositores e também pela leitura de textos sobre estética musical.

Você compôs algumas peças inspiradas em poemas concretos. Quando 
se deu o seu primeiro contato com a poesia concreta e em que medida 
suas composições foram influenciadas pelo concretismo? Como você 
descreveria a relação entre a música e a poesia concreta?

Como compositor, foi com a poesia do mineiro Affonso Ávila. Escrevi, em 
1987, a obra “Memento Mori”, que chamei de oratório, sobre as suas “Barro-
colagens”. Mas antes, em 1981, já tinha ouvido as obras “Passos da Paixão”, 
de Willy Correia de Oliveira, e o “Moteto à feição de Lobo de Mesquita”, de 
Gilberto Mendes, do qual eu também conhecera várias peças corais baseadas 
em textos concretos do Haroldo, Augusto de Campos e Décio Pignatari. A 
poesia concreta, especialmente a brasileira, teve uma influência fundamen-
tal dos movimentos de vanguarda europeu e norte-americano dos anos 50. 
As técnicas de construção do discurso musical de compositores como Sto-
ckhausen, Cage e Boulez foram observadas e, em certa medida, utilizadas. 
Na sequência, quando do Movimento Música Nova, no início dos anos 60, 
houve uma aproximação muito intensa entre os poetas e os compositores em 
São Paulo, que se firmava como a capital brasileira da vanguarda.

Poderia falar mais um pouco sobre a importância de grandes compo-
sitores como Arnold Schönberg, Anton Webern, John Cage, Karlheinz 
Stockhausen ou o recém falecido Pierre Boulez para a poesia concreta?

Dos três poetas que se tornaram talvez “sinônimos” da poesia concreta 
brasileira (Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pignatari), 
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Augusto de Campos sempre foi o mais envolvido com a música, por tê-la 
estudado de forma prática. Foi ele que começou a chamar a atenção sobre 
as relações desses compositores com a criação poética. Tanto o Augusto 
quanto o Haroldo se encantaram com a concisão da música de Webern 
e o uso do acaso e descompromisso com a tradição de Cage. No caso de 
Schönberg, era o fascínio pelo pioneirismo. Augusto de Campos fez uma 
das raras adaptações que se tem notícia em língua estrangeira, do “Pierrot 
Lunaire”, de Schönberg, para o português. Não se trata aqui de uma mera 
tradução dos poemas de Albert Giraud, já traduzidos do francês para o 
alemão por Otto Erich Hartleben e utilizados por Schönberg, mas de uma 
adaptação musical que faz com que a obra pareça que foi composta sobre 
um texto em português do Brasil (!), na qual se aproveita a musicalidade 
silábica do idioma sem se afastar da música original. O Haroldo, que sem-
pre foi mais extrovertido, acompanhou a trajetória de Stockhausen com 
muito interesse. Em 1988, quando Stockhausen esteve no Rio de Janeiro 
para uma série de concertos de sua obra, que era apresentada pela pri-
meira vez no Brasil, Haroldo esteve lá como correspondente convidado 
pelo jornal Folha de São Paulo para acompanhar os eventos. O convívio 
quase diário durante duas semanas entre os dois foi muito instigante. Tive 
a oportunidade de estar presente em muitas das entrevistas em que os dois 
avaliavam a cena da vanguarda europeia dos anos 50 e 60 e as suas trocas 
com o universo latino-americano. Em dado momento, Stockhausen fez 
menção a um artigo publicado na Alemanha, na época, sobre o que ele 
chamou de “poesia experimental latino-americana”, que muito o influen-
ciara no início de sua carreira. Logo, ambos chegaram à conclusão de que 
era da poesia concreta brasileira que ele, Stockhausen, falava e não fazia 
ideia de que estava diante de um dos protagonistas do movimento. Foi um 
momento extremamente rico e emocionante de trocas de visões estéticas 
que pareciam convergir para um mesmo ponto. Haroldo acompanhava 
com especial interesse as obras vocais e, em particular, a maneira como 
Stockhausen utilizava e, principalmente, desconstruía os textos, na maior 
parte das vezes, de sua própria autoria. Nessa ocasião, também conheci, 
por intermédio do Haroldo, o cineasta Júlio Bressane e o cantor/cancio-
nista Caetano Veloso. Em 1996, Boulez esteve no Brasil com o Ensemble 
Intercontemporain para uma turnê de quatro concertos em São Paulo, no 
Teatro da Cultura Artística, e uma apresentação no Teatro Municipal do 
Rio de Janeiro. Nessa ocasião, houve um contato direto do Haroldo com 
ele, mas já não tão intenso como fora aquele com Stockhausen. Como 
poeta, Haroldo talvez se sentisse realmente mais atraído por obras vocais.
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Como se deu o seu contato com Haroldo de Campos?

O conheci no Departamento de Letras (Instituto de Ciências Humanas 
e Sociais, ICHS) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), num 
projeto intitulado “A Poesia na Voz do Poeta”, em 1987. Na ocasião, apro-
ximei-me dele e me apresentei como compositor e lhe ofereci algumas fitas 
cassete com gravações de obras minhas. Ele ficou entusiasmado com o que 
ouviu e me convidou a manter contato com ele sempre que fosse a São 
Paulo. A partir daí nos tornamos amigos e começamos a nos ver com fre-
quência. Por meio do então Instituto de Artes e Cultura (IAC), da UFOP, 
consegui levá-lo a Ouro Preto algumas vezes. Foi uma convivência intensa 
até 1996. Depois que vim para Curitiba, nos encontramos menos. De 
qualquer maneira, ele tinha fortes laços por aqui, desde os tempos do Paulo 
Leminski, de quem era grande amigo. Ele vinha a Curitiba às vezes para 
participar de eventos acadêmicos.

Você compôs uma interpretação criativa do poema haroldiano “Finis-
mundo: A Última Viagem”, lançado em 1990 pela Tipografia do Fun-
do de Ouro Preto. O ponto nuclear do poema, como afirma o próprio 
Haroldo de Campos, é a articulação entre dois momentos de viagem: 

Aquele épico, que está na viagem homérica, que está no mar, do Odisseu 
homérico, e aquele terrestre, urbano, paródico, que está [...] no Ulisses 
moderno, joyceano, que é uma espécie de paradigma do homem na cida-
de contemporânea, ou seja, um Ulisses da banalidade, do mundo, como 
diria Lukács, abandonado pelos deuses.2

Outra fonte de inspiração é o canto XXVII do “Inferno”, da Divina 
Commedia, no qual Ulisses relata a sua última viagem. Você poderia falar 
um pouco sobre o processo criativo da composição e o trabalho com o 
poeta? Quais foram os desafios de “transcriar” estes momentos do poema 
tanto na música, como durante a apresentação e performance da peça?

O Haroldo se encantou com Ouro Preto e o conceito vigente de “Barroco 
Mineiro”, passando a aparecer por lá com certa frequência. Sempre nos 
encontrávamos e discutíamos sobre esse conceito, cuja denominação me 
parecia e parece, até hoje, equivocada. Isso ia longe, pois ele tinha sempre 

2 Campos, Haroldo de (1996): Sobre Finismundo: A Última Viagem. Rio de Janeiro: 
Sette Letras, p. 16.
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sólidos argumentos teóricos para justificar essa produção artística, e claro 
que, por se tratar de questões acadêmicas com escolas que defendem leitu-
ras diversas, não havia como se chegar a um acordo. Consequentemente, 
passávamos sempre à discussão sobre a criação artística e a intertextuali-
dade entre as artes e as épocas. O contato com Ouro Preto o inspirou a 
criar um complexo estudo sobre Gregório de Matos e o que ele chamou 
de “resgate do barroco”. Discutíamos a ideia de partir da música que eu 
pesquisava do período colonial em Minas e usá-la de alguma maneira para 
a criação de obras numa linguagem contemporânea, como já fizera em 
“Memento Mori”. Nesse contexto rico e criativo de Ouro Preto, vivia e 
trabalhava o poeta e artista gráfico Guilherme Mansur, que tinha uma grá-
fica pertencente à família, onde criava poemas/objetos a partir de coleções 
de tipos gráficos antigos que ele recolhia ou comprava de velhas tipogra-
fias da região. Acompanhei com muito interesse todo o processo do Gui-
lherme em elaborar uma edição exclusiva, artesanal e limitadíssima (em 
torno de 800 exemplares) para o poema do Haroldo. Simultaneamente, 
debruçava-me sobre este, tentando encontrar uma solução para a criação 
da música. Na época, o Grupo Novo Horizonte, em São Paulo, criado e 
dirigido pelo regente e musicólogo inglês Graham Griffiths, encomendou-
-me uma obra com voz de soprano solista. Deveria ser uma composição 
para uma formação que compreendia metais, percussão e piano. Não era 
uma tarefa simples. Comecei a escrever a música em 1991 pensando em 
modelos setecentistas brasileiros e portugueses. Todos invariavelmente de 
música religiosa, que era o que predominava na época. Queria encontrar 
algo que pudesse ser usado como uma obra atual a partir de um modelo 
antigo. Tinha estudado e pesquisado os “solos ao pregador”, frequente-
mente também chamados de “motetos ao pregador”, que eram composi-
ções para uma voz solista acompanhada de orquestra, com uma estrutura 
quase invariavelmente de recitativo e ária, à moda da ópera napolitana do 
século xviii. Há vários exemplos de compositores que atuaram dos dois la-
dos do Atlântico e escreveram obras seguindo essa forma. Porém, os textos 
latinos da liturgia católica, usados por esses compositores, eram simples e 
sempre repetitivos. “Finismundo” é um texto longo para esta finalidade 
e de grande complexidade semântica. Minha preocupação inicial foi que 
este poema fosse tratado com o maior grau de inteligibilidade possível e, ao 
mesmo tempo, de preservar este aspecto épico e narrativo. Decidi chamar 
de “Moteto Épico a Solo”. Na primeira parte do poema, na qual a memó-
ria de Ulisses é o foco, trabalhei o canto com finais de frase ascendentes 
com os instrumentos sempre desenvolvendo densos comentários musicais, 
sugerindo uma dramaturgia para a complexa narrativa. Fiz com que a mú-
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sica mantivesse um grau de expectativa ao explorar grandes densidades e 
cores sonoras possibilitadas por um discurso atonal. A instrumentação da 
peça é bem peculiar, formada por trompete, trombone baixo, clarone, pia-
no e percussão com dois executantes, o que possibilita desde a criação de 
texturas sonoras muito ricas até a simulação de fanfarras. Na segunda par-
te, na qual Ulisses, agora chamado de Odisseu, ressurge no meio do caos de 
uma cidade moderna, provavelmente São Paulo, o poema se apresenta com 
um texto muito mais enxuto, e assim sendo, o tratamento é realizado com 
frases musicais descendentes, sugerindo a capitulação diante de um mundo 
que não compreende. Há, então, uma abordagem musical que sugere o 
barulho dos automóveis e de todo o trânsito da cidade, além da sensação 
de estar perdido no meio de um universo ao qual não pertence. A versão 
completa da obra musical teve que esperar até 2010 para ser realizada, 
quando foi então apresentada em um projeto apoiado pela Fundação Cul-
tural de Curitiba e contou uma elaboração cênica de “teatro de sombras”, 
idealizado pela Cia. Truks – Teatro de Bonecos Manuel Kobachuk. Antes 
disso, somente a primeira parte fora executada várias vezes em São Paulo 
e em Ouro Preto. Em quase todas as ocasiões em que foi apresentada em 
São Paulo, Haroldo de Campos esteve presente e declamou o texto antes 
do concerto.

Harry Crowl e Haroldo de Campos na estreia de “Finismundo – Moteto Épico a 
Solo” (1991). Fotografias de Dalton Sala.
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Fragmento do manuscrito original da Primeira Parte de  
“Finismundo – Moteto Épico a Solo” (1991-1992).
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Agradecemos muito a sua generosa colaboração em nosso projeto da 
performance poética das Galáxias (“Galaktische Performance”), reali-
zada no Lateinamerika-Institut da Freie-Universität Berlin nos dias 03 
e 04 de julho de 2013. O diretor, Cristian Pirjol, escolheu a sua com-
posição “Antipodae Brasilienses”, de 2008, para o documentário sobre 
este projeto. Você poderia nos contar um pouco sobre a gênese e o tema 
desta obra?

Foi, para mim, uma grande surpresa a escolha desta obra, “Do Sertão ao 
Delta”, pertencente ao díptico para orquestra “Antipodae Brasilienses”. É 
uma composição que passou por várias versões até o seu formato final. O 
díptico é formado por essa peça e “Paisagem de Inverno”, que foi original-
mente escrita para clarineta em lá, violino e piano e depois orquestrada. 
“Do Sertão ao Delta” foi criada originalmente para uma orquestra jovem 
do SESC Teresina. Fazia parte de um projeto desenvolvido pelo SESC Na-
cional que me possibilitou a ida até o Piauí em duas ocasiões e me permitiu 
conhecer de perto a realidade do semiárido nordestino. Trabalhei em mais 
duas versões até chegar à final, que foi utilizada pelo diretor Cristian Pirjol. 
Trata-se aqui de um painel sinfônico que contempla o percurso do Rio 
Parnaíba, que nasce no sertão piauiense e segue em direção ao mar forman-
do o delta entre os estados do Piauí e Maranhão.

Finalmente, gostaríamos de saber sua opinião sobre o diálogo poético 
estabelecido entre a sua música, o texto do Haroldo e a performance 
a múltiplas vozes, realizada por participantes de distintos países na 
escada espiral do LAI, construída na época da Bauhaus.

Achei uma ideia bonita e com um resultado inusitado. O espaço certamen-
te se presta a muitas releituras e para minha percepção, o resultado é algo 
com “a cara” de Berlim. Fiquei lisonjeado com o uso de uma obra minha 
nesse contexto e bastante intrigado com a escolha dessa música pelo dire-
tor. O grande fascínio da leitura de um discurso musical é esta liberdade 
que a plasticidade dos sons propõe à imaginação. E nesse aspecto, acho que 
o diretor foi muito bem sucedido. O Haroldo teria ficado muito feliz com 
essa homenagem.

Prezado Harry, gostaríamos de agradecê-lo mais uma vez por compar-
tilhar conosco suas experiências com a poesia concreta e por tornar 
possível este diálogo transartístico através da sua própria obra.
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anexo





Galaktische Performance:  
homenagem a Haroldo de Campos

Como anunciado na introdução, apresentam-se, a seguir, alguns registros 
fotográficos da “Galaktische Performance”, organizada nos dias 03 e 04 
de julho de 2013 no Lateinamerika-Institut da Freie Universität Berlin. As 
fotografias são de autoria de Luisa Biedermann, Adriana Gurgel Santos, 
Bruno Andrioli Galvão e Jasmin Wrobel.
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