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Resumo: Nesta Tese abordamos o trabalho de Arnaldo Antunes de forma 

crít ico-criat iva. Foram estudados trabalhos do autor nas  diversas  l inguagens 

artíst icas praticadas por ele,  como a cal igrafia,  a performance, a música,  e a 

escrita.  Apresentamos a obra de Arnaldo Antunes,  em um contexto em que se 

abre a Transemiose.    

 

 

 

Keywords :  Arnaldo Antunes,  Visual Poetry,  Contemporary Art,  Performance, 

Call igraphy, Transemiose  

 

 

Summary:  In this thesis we discuss the work of Arnaldo Antunes crit ical ly -

creatively.  Author's works were studied in various art  forms pract iced by him 

as cal l igraphy, performance, music,  and writ ing. Here is  the work of Arnaldo 

Antunes,  in a  context that opens the Transemiose.  
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No campo de girassóis o cão guarda as estrelas 

Um poeta não se faz com versos. É o risco, é estar sempre a perigo sem medo, é inventar o perigo 

e estar sempre recriando dificuldades pelo menos maiores, é destruir a linguagem e explodir com 

ela. 

O Corpo Aberto traz Luz 

A Cidade, Era-Briluz, Paradigma Pós-Tudo.  

Venhão!  

 



[5] 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu queria me concentrar somente no coiote. Eu queria me isolar, me distanciar, não                              

ver nada da América além do coiote...                                                                                                      

e trocar papéis com ele.   

J. Beuys 
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“O novo sempre ameaça. A História mostra como a sociedade 

se defende seja da novidade de tipo ideológico, seja da 

novidade de tipo estético, porque a classe dominante de todas 

as sociedades vê na estabilidade das formas uma espécie de 

emblema da estabilidade de seu poder. Então, é por isso que as 

classes dominantes, elas temem o novo de modo geral. No 

século XX, todas as Vanguardas Artísticas foram hostilizadas, 

da URSS até o 3º Reich de Hitler. Até hoje na URSS a 

experimentação das formas é vista como algo maldito e como 

algo antissocial, e eles estão certos realmente, porque a 

inovação, ela é antissocial, ela propõe uma nova sociedade.” 

(LEMINSKI, Paulo IN: Ervilha da Fantasia: 1985)  

 

 

 



[8] 
 

 

 

 

 

 

 

“Tudo que não invento é falso.” 
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Projeto de ativação de 40 anos de experimentação com as palavras, 

QUASE 60 ANOS PÓS-PLANO-PILOTO PARA A POESIA CONCRETA: A 

PALAVRA PERFORMADA. Diagrama da vida. 
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Abre-te cérebro! 

Muito já foi dito sobre o trabalho de Arnaldo Antunes. Há, já, inúmeras publicações 

sobre a sua obra. Minha contribuição será, a partir da obra de Arnaldo Antunes, 

propor um olhar metalinguístico, e, ao mesmo tempo, poético e criativo sobre o seu 

trabalho. Eu levanto duas hipóteses: 1- Para o artista, Arte, ou seja, linguagem 

elaborada, gera mais Arte, em uma cadeia infinita de signos. 2- A linguagem de 

Arnaldo Antunes é uma LINGUAGEM-FUTURO. LINGUAGEM DO PRESENTE, VIVA NO 

FUTURO.   

Boa Leitura!  
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A Pesquisa Através da Arte 

 

Esta não é uma pesquisa Para a Arte ,  mas uma pesquisa Através da Arte ,  

para f icar com um conceito formulado por FRAYLING, C. (1993:5).  Isto 

quer dizer que a Pesquisa em Arte pode, e deve, ser criativa.  A 

pesquisa-criat iva, ou seja, Através da Arte,  é a verdadeira pesquisa em 

Arte. Poderíamos dizer que a pesquisa criativa é uma pesquisa 

performada. Corpo expandido, desmodelos-tipos, semiótica,  a palavra 

em estado de performance ,  latente. Esta pesquisa A través da Arte ,  só 

pode ser desenvolvida por artistas. Diferentemente da pesquisa Para a 

Arte ,  ou a pesquisa em outros campos do conhecimento , que pode e 

deve ser desenvolvida por pesquisadores.  A pesquisa Através da Arte ,  

contribui para a evolução do que seja Pesquisa em Arte.  Para f icarmos 

com um conceito desenvolvido por Ezra Pound, Crítica v ia Criação .   A 

Academia está atrasada em relação aos fenômenos artísticos, raro 

exceções, em alguns campos,  e é um erro propor um engessamento do 

corpo do artista, corpo performado, quando ele é poroso, f luido, vivo,  

voraz, pulsante e i luminado. O corpo performado e a pesquisa Através 

da Arte  tudo tem a ver com a mente, com os pensamentos, os 

signif icantes, os interpretantes,  e  a explosão de idéias. Dif íci l  fazer isso 

caber em uma estrutura prévia, l imitante.  Os pensametos se expandem, 

se interconectam, começam em uma mente, e continuam em várias 

outras, quando ele é vivo.  Assim é o corpo do art ista.  Assim, viva, é a 

pesquisa Através da Arte .  Alice através do Espelho ,  chegamos a um 

universo onde a escrita-signif icante, ou performada, pensante, 

pulsante, é o coração, é o corpo e é a mente fazendo o que ela faz: 

pensa através de l inguagens. Um universo onde não existem barreiras, 

regras, tópicos,  l imites ou modelos, mas onde a Arte é a questão central  

e primeira e cria as suas próprias regras, e estas regras envolvem 

linguagem em estado de poesia & latência performativa .  Levanto,  
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acendo as luzes, porque chegou a luz. Sem teorizações obtusas ou 

raciocínios impenetráveis.  Fabricado. Uma aula de comunicação de 

massa.   
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SOB O ENFOQUE DA ESCRITA NO CONTEXTO DA PÓS-GRADUAÇÃO:  

POSICIONAMENTOS CRIATIVOS 

 

ESCRITA-POESIA  

 

Brilhar para sempre, 

brilhar como um farol, 

brilhar com brilho eterno, 

gente é para brilhar, 

que tudo o mais vá para o inferno,                                                                                                     

este é o meu slogan 

e o do sol. 

(1) 

 

 MAIAKÓVSKI E O SOL ME PROTEGEM.  

Num futuro não muito distante, onde a poesia em 

estado latente seja a língua corrente 

Eu acredito 
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 “Vai vir o dia quando tudo o que eu diga seja poesia”.                      

 P. LEMINSKI  

 

Srta. Chuva, me concede a honra desta contra-dança? 

E vamos sair por estes campos, por esta chuva que cai 

sobre o teclado. (LEMINSKI, Paulo IN: Ervilha da 

Fantasia: 1985)  

 

 

Na cidade city cité do futuro>TAOVEZ 2115 Pós-Verso,  onde as bênçãos-

linguagens tomem todos os corpos e as mentes  de sobressalto, divino,  

brilhante & maravi lhoso.  Onde a l inguagem seja pura poesia.  E QUANDO 

todos SABERÃO que quem não se arrisca, não pode berrar.  EVOÉ!  

GATILHO DISPARADOR!> 

 

É como um performer, com uma cabeça com 4 bocas, bicho, que começo 

este trabalho.  1 cabeça, 2 orelhas, cabelo desordenado, 4 bocas no 

lugar dos olhos, do nariz e da boca, face do meu corpo  feito de sons, de 

cores, de letras, de ruídos e de palavras berradas.    

 

Minha primeira boca, na face, acima, espécie de terceiro-olho, é uma 

Boca-Antena. Radar. Farol. Eu sinalizo as coisas.  UNICIDADE BOCA 1.  

 

A Segunda e a Terceira bocas, duplicadas, represen tam o cerebral e o 

sensível em mim, e formam minha voz de pesquisadora.  

 



[15] 
 

 

MetaLinguagem. HISTORICIDADE BOCAS 2 e 3.  

 

Abaixo, realçado, pela repetição, a Quarta-boca entreaberta, beiço, 

boca, dentes,  VOZ, NASCIDA berrada caligráf ica e performática, EU ME 

apresento: ESTOU AQUI! Esta BOCA-PERFORMER, POETA,  vai apenas 

comentar alguns dos trabalhos. uMA sEGUNDA-vOZ e  alguns SOLOS DE 

GUITARRA nesta música, METALINGUAGEM NO VOCAL . Como artista, que 

sou, minha voz é importante neste palco. VIVACIDADE BOCA 4. 

 

A voz do meu CORPO-CIDADE formando 3 VOZES,  a tríade 

VERBIVOCOVISUAL, a tríade SEMIÓTICA, a Trindade.   

 

Eu tenho toda a l iberdade dentro de mim, e cortaram meus braços e 

pernas. Ficou a cabeça. E o coração.  

 

Eu quero esse l indo sol . Fecho os olhos e vou.  Sem medo do 

desconhecido. Arrisco para ver onde vai dar.  Eu corro o risco. Você vem 

comigo?   

 

Meu caminho é da rebeldia.  
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TUDO OU TUDO  
A CONCRETUDE E O LUMINOSO NA POética DE                         

ARNALDO ANTUNES,  

Poesia para O PRESENTE, CAMPO TRANSEMIÓTICO para                                            
O FUTURO  

 

 

Apresentação 

 

Personagem de mim mesma, vou escrever esta tese da forma mais 

acadêmica possível .  Não é minha melhor escrita, que é a escrita 

criativa. Por isso, apresento também a Crít ica via Criação no contexto 

da Pós-Graduação, espécie de Teses Criativas, juntamente a esta tese 

acadêmica. Desempenho meu papel na academia. E procuro contribuir. 

ALERTA: Por vezes, pode ser Poesia sobre Poesia.  

* 
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Minha hipótese é que a poesia prat icada por Arnaldo Antunes responde 

às exigências da atualidade e apresenta elem entos tais -  qualidades -  

que a projetam para o futuro.   

 

* 

No presente, sua l inguagem se diferencia. Além da aguda inteligência,  

sua l inguagem é direta, explícita.  Digo que sua l inguagem atende às 

exigências do presente e elas são muitas. O leitor de poes ia, hoje, já  

possui um amplo repertório do que seja uma Poesia de Invenção. Desde 

os anos 50 estamos acostumados com uma poesia de exceção, sendo 

presenteados com as experiências da Poesia Concreta. Pudemos 

descobrir o trabalho dos artistas que se constitu íram como o paideuma 

necessário para a revolução promovida na poesia mundial,  a partir de 

São Paulo, por Augusto de Campos,  Haroldo de Campos e Décio 

Pignatari .  Acompanhamos desde o f lorescimento da Poesia Concreta, 

passando por sua fase heroica e engajada , até o desenvolvimento de 

suas poéticas pessoais, que adentraram o campo da visualidade e da 

tecnologia, como é o caso de Augusto de Campos,  da prosa 

experimental,  como é o caso de Haroldo de Campos e Décio Pignatari,  

passando por experiências no teatro, por Décio, até a l iteratura infanto -

juvenil,  com uma belíssima proposta de Décio,  e toda uma 

metalinguagem desenvolvida, com a criação da Teoria da Poesia 

Concreta, l ivros sobre comunicação, TV, Arquitetura,  e Poesia 

desenvolvidos por Décio Pignatari,  ques tões que abordam o tema do 

Ideograma, de forma ampla,  por Haroldo, todo o desenvolvimento de 

uma fortuna crít ica partindo da tradução criativa de artistas -chave para 

a criação do movimento, e para a Poesia de Invenção, em termos 

mundiais. Vimos o desenvolver de formas e l inguagens em São Paulo, 

através da Poesia Intersemiótica, mais conhecida como Poesia Visual,   
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exemplos de exímios poetas que continuam com um interesse vivo pela 

experimentação, como Walter Silveira, Tadeu Jungle, o próprio Arnaldo 

Antunes, Lenora de Barros, Paulo Miranda, Omar Khouri,  Julio 

Mendonça, e outros raros.  

 

Adquirindo um repertório específ ico em poesia, e amplo em linguagem, 

SEMPRE tendo como objetivo a Invenção, f ica dif íci l  ler  tudo. O 

resultado fácil ,  a l inguagem-fácil ,  se torna dif íci l  de ler, e indigesta. É 

neste sentido que digo que o trabalho de Arnaldo Antunes atende às 

exigências do presente, e elas são grandes, dado este histórico. Mais do 

que isso, ele traz coisas novas, ar, vida, novas soluções, uma linguagem 

híbrida,  e jovem, uma linguagem que parte das palavras, e se aventura 

por outros campos-códigos,  como a música,  as artes visuais, a 

performance. Uma linguagem viva que, temos certeza, permanecerá viva 

no futuro. 

 

 

* 

 

Explicitando o título deste trabalho, é uma linguagem direta, explícita,  

inteligente, bonita, instigante e viva que abre nossa percepção, olhos 

mentes ouvidos mãos voz e corpo para todos os sentidos, e para o 

potencial e a força da poesia e das palavras.  

 

* 
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Apresentamos uma forma de ver o trabalho de Arnaldo Antunes através 

de uma metal inguagem, com interferências de criação. Isto potencializa, 

e traz força para o cerne deste trabalho: a POESIAVIVA de Arnaldo 

Antunes.  

 

Levantamos, com este trabalho, algumas hipóteses: a primeira hipótese 

é que o trabalho de Arnaldo Antunes possui uma linguagem concreta, no 

sentido de ser explíc ita, forte e objetiva,  e luminosa, e com um grande 

potencial  de comunicação. Uma linguagem jovem e viva, que se 

comunica, com os mais jovens, pois é uma l inguagem viva e arejada. E 

se comunica e com os mais velhos, que possuem um maior repertório em 

poesia, e  artes,  e puderam acompanhar o seu percurso artístico, e o 

desenvolvimento das l inguagens art ísticas no Brasil .  A segunda 

hipótese, é que esta l inguagem com grande potencial comunicativo, 

concreta, direta,  explícita e luminosa, se perpetuará no futuro, e 

permanecerá viva, uma l inguagem viva e com frescor no futuro.  

 

 

Sei  de estre las ,  caminhos novos,  vou seguindo, por que será que 

andei com estranhas ideias de novas aldeias?  

 

Com muita desobediência,  tr i lho minha estrada nesse dia cinza, 

eu vejo o Sol lá fora, o Sol que ultrapassa as regras,  e e le está 

tão certo. Não tenho medo, sou poeta e so u l ivre o Sol me disse 

isso nas l inhas do trem, eu rezo em nome dos mortos,  das  

l inguagens mortas,  dos  corações que se acovardaram 

endureceram envelheceram, eu s igo viva e o Sol me aquece e me 

guia nesta zona oeste. Na sala de operações,  eu vou me salvar  

eu vou me salvar para garantir  a minha v ida eterna.  Da  
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diferença que nasce a beleza.  (OLIVEIRA,  Daniele Gomes de:  

DIÁRIO)  

 

 

“Aprendi com meu f i lho de dez anos que a 

poesia é a descoberta das coisas que nunca 

vi.”                          

(ANDRADE, Oswald  via citação de ANTUNES,  

Arnaldo)  

 

 

Intervenção de vanguarda.  Música das esferas.  
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INTRODUÇÃO  

 
Este trabalho é constituído das seguintes partes: 

 

> Um diagrama em que apresentamos a estrutura de nosso trabalho, sob o enfoque da 

escrita no contexto da Pós-Gradução, pois adotamos um posicionamento crítico-

criativo.  

 

> Uma Apresentação, em que exponho um panorama da Poesia hoje, e da evolução de 

formas no Brasil, desde a Poesia Concreta até a poética de Arnaldo Antunes.  

 

>No capítulo 1, fazemos um levantamento do que é a Poesia Intersemiótica até o 

Campo Transemiótico: O Corpo Trans-formado das Linguagens.  

 

>No capítulo 2, relacionaremos Performance e Caligrafia. Ou seja, o Corpo 

Performático e a Palavra Performada. 

 

> No capítulo 3, Por Dentro do Corpo da Linguagem, faremos a análise de poemas do 

Vídeo Nome, e de alguns outros representativos poemas do autor.  
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 > No capítulo 4, analisaremos, de forma breve, as relações entre Música Popular e 

Poesia. Pop & Poética. 

 

> No Capítulo 5, analisaremos o trabalho de Arnaldo Antunes com o Código Verbal, um 

uso experimental e de vanguarda do código, principalmente no Livro As Coisas.  

 

> Por fim, as Considerações Finais, com olhos no Futuro, em que são colocadas 

algumas conclusões provisórias, “já que nesse processo conhecido como semiose, 

nada é definitivo, mas indicativo de uma verdade maior que estará sempre no futuro”. 

(KHOURI: 2007, 16). Considerações Finais, ou, Um Início, adentrando um pouco mais 

nas re-evoluções do Séc. XXI. 

 

> Trazemos a transcrição de uma entrevista concedida por Arnaldo Antunes, com a 

participação do Prof. Omar Khouri. 

 

> Um adendo, em que dou a conhecer o surgimento de um novo termo, para uma 

nova Era. Uma semente que, esperamos, germinará e florescerá no Futuro. 

 

> FONTES 

 

> Nos anexos, apresentamos dois trabalhos híbridos, com interferências no texto 

acadêmico, incluindo criação e visualidade, formando uma proposta criativa de 

produção de metalinguagem em Arte. ANEXOS: 1 e 2: Crítica via Criação no Contexto 

da Pós-Graduação. 
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* 

A obra de Arnaldo Antunes é múltipla e extensa. Aqui, faremos um 

recorte, selecionando alguns dos mais inventivos de s eus trabalhos.  

 

 

Notas 

(1)  Tradução de Augusto de Campos para o poema A Extraordinária 

Aventura Vivida por Vladimir  Maiakóvski no Verão na Datcha  

(1920).  
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CAPÍTULO 1 – DA TRANSA DO TRANSE DO LANCE 

E DO TRÂNSITO: da Poesia Intersemiótica ao 

Campo Transemiótico, o que é isso?  O Campo  

Trans-formado das Linguagens 

 

 

Noigandres! NOIgandres! 

Faz seis meses já 

Toda noite, qvando fou dormir, digo para mim mesmo: 

Noigandres, eh, noigandres, 

Mas que DIABO querr dizer isto! 

 

“O artista é aquele que causa inquietação, que procura 

estender os limites da consciência, da sensibilidade.”         

(ARNALDO ANTUNES, em palestra na Casa das Rosas, 

01/12/14). 

 

O mundo está prenhe: qualquer coisa pode acontecer. 

(...) Onde o pássaro voa, voe.  

Orelhas? 

(CAGE, John: 1957)  
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Uma nova fase. Mirar no céu. Palavras-Olhos. Palavras-Mãos. Ouvidos.              

A mudança tem que partir de algum lugar. 

(da fala do Dr. Vincent Totêmico) 

 

A Poesia Intersemiótica, surgida no Brasil  nos anos 70, é uma poesia que 

funde códigos. Ficou mais conhecida,  no Brasil  e  no mundo, como Poesia 

Visual;  mas esta definição, embora tenha perma necido, não dá conta 

deste tipo de produção, pois é uma produção que não é apenas visual,  é 

também sonora, e tátil .  O poeta/art ista intersemiótico é aquele que 

trabalha nos interst ícios. Que trabalha com o que o poeta que l ida 

exclusivamente com o código verbal deixa escapar, e com o que o 

artista visual não sabe fazer, ou não faria,  porque não é apenas do 

universo das artes visuais, é algo híbrido. É uma poesia que transita 

entre os códigos/ l inguagens. Uma poesia que transita de um sistema de 

signos a outro. É uma poesia imbricada com as Artes Visuais.  Vale 

salientar que o trânsito entre as l inguagens é um aspecto comum do 

tempo em que vivemos, e da Arte Contemporânea.  

 

Nesta cena surgiram excelentes poetas, que transitam com fluidez entre 

os diversos sistemas de signos.  Poetas como Arnaldo Antunes, Walter 

Silveira,  Tadeu Jungle,  Lenora de Barros,  Julio Mendonça,  Paulo 

Miranda, Lucio Agra e Omar Khouri .  Analisaremos alguns de seus 

poemas neste trabalho.  
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O que é ser um art ista intersemiótico,  hoje ? É dominar o métier do 

poeta, e dominar o trabalho do artista visual,  fundidos,  imbricados. 

Acredito que estes interesses surjam intuitivamente, e que se perceba 

que dá para fundir l inguagens.  As categorias, est anques, não existem 

mais, o mundo está hibridizado, e a produção de l inguage ns também. 

Arnaldo Antunes é um excelente exemplo e um grande expoente deste 

tipo de produção, e contribui para a evolução de formas no Brasil .  

 

 

Poemas visuais - Intersemióticos - existem, e sua existência é justificada por si-

mesma e pela excelência que vem alcançando tais peças, e pelo público cada 

vez maior que vêm conquistando, mormente numa época em que, em busca 

de uma linguagem mais universal para disponibilizar sua arte na rede, artistas 

valem dos códigos da visualidade de modo estrutural. (KHOURI: 2007, 21) 

 

Há quem diga, para empanar o brilho dos poetas intersemióticos (que são os 

que trabalham, programaticamente, com dois ou mais sistemas de 

signos/códigos) que a poesia sempre foi intersemiótica. “se a poesia é mesmo 

parte da literatura - coisa de que, por vezes, me sinto propenso a duvidar, 

porque a verdadeira poesia está em relação muito mais estreita com o que há 

de melhor na música, na pintura e na escultura, do que com qualquer parte da 

literatura que não seja verdadeira poesia...” (POUND: 1976 apud KHOURI, 

2007). Sim, essa vocação, mais ou menos explícita, sempre existiu na poesia, 

porém, é diferente quando se persegue uma intersemioticidade, quando se 

pesquisam as muitas possiblidades dos vários códigos/sistemas-de-signos: 

gráfico, cromático-pictural, verbal etc, para se elaborar uma fatura de alta 

complexidade, até fazendo uso de poucos elementos, mas arrebanhados dos 

vários códigos. (KHOURI, 2007:26) 
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 O FINÍCIO NO PALCO DO COMEÇO: TRÊS TOQUES, TRÊS VOZES 

 

Antunes é um artista Intersemiótico, e multimídia. Não vou usar a 

denominação poesia visual,  para a poesia praticada por ele, porque ela 

é insuficiente, pois esta poesia, desenvolvida por Arnaldo Antunes, não 

é apenas visual,  está muito próxima da performance, caminha junto com 

a música,  adota recursos das artes visuais, e é permeada por um uso de 

vanguarda do código verbal,  ou seja, é uma poesia experimental,  e de 

Invenção. Talvez, o mais adequado fosse ch ama-lá, hoje,  de Poesia 

Transemiótica. Ao lado de Walter Silveira, Lenora de Barros, Tadeu 

Jungle, Júlio Mendonça, Paulo Miranda, Lucio Agra, e alguns jovens 

experimentadores, produzem o que há de mais inventivo neste meio,  

porque performado. Há muito de p erformance na obra destes artistas,  

conforme esmiuçaremos nos capítulos seguintes. São performers da 

l inguagem. Palavra,  corpo e energia.  Cronocorpografogestopoemas. 

Poesia & Artes Corporais. Trans-formers.  

 

* 

No que concerne à visualidade em poesia,  esta herança vem com a 

Poesia Concreta, no Brasi l ,  mas, antes, com Stéphane Mallarmé, e seu 

precursor Um Lance de Dados Jamais Abolirá o Acaso ;  o branco da 

página como agente estrutural ,  a t ipografia funcional.  No que se refere 

à oral ização de poemas,  no Brasil ,  nasce também com a Poesia 

Concreta, com um termo e conceito cunhados por James Joyce: 

“verbivocovisual” ,  em que se privilegia os aspectos semântico, visual e 

sonoro das palavras.  Herança também da Poesia  Sonora, mas,  antes, das  
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experimentações advindas do movimento Dadá e do Futurismo. No que 

se refere aos novos meios, herança também da Poesia Concreta,  um 

namoro com as tecnologias, passando pelos painéis luminosos na 

cidade, pela holografia, por experiências de poemas animados, ou 

clipoemas, feitos Augusto de Campos, muitas destas experiências 

auxil iadas por Jul io Plaza, artista e teórico, precursor do uso dos novos 

meios no Brasil .   

 

precursores: mallarmé (un coup de dés, 1897): o primeiro salto 

qualitativo: “subdivisions prismatiques de l’idée”; espaço (blancs) e 

recursos tipográficos como elementos substantivos da composição. 

pound (cantos): método ideogrâmico. joyce (ulisses e finnegans wake): 

palavra-ideograma, interpenetração orgânica de tempo e espaço. 

apollinaire (calligrammes): como visão mais do que como realização. 

futurismo, dadaísmo: constribuições para a vida do problema.  

(Plano-Piloto para a Poesia Concreta IN: Teoria da Poesia Concreta: 

2006, 215)  

 

Poesia Concreta no Brasil:  Marco Zero da visualidade programática em 

Poesia, e da poesia em diálogo estreito com outras artes, como as Artes 

Visuais e a Música.  

 

Em sincronização com a terminologia adotada pelas artes visuais e, até certo 

ponto, pela música de vanguarda (concretismo, música concreta), diria eu que 

há uma poesia concreta. Concreta no sentido em que, postas de lado as 

pretensões figurativas da expressão (o que não quer dizer à margem o 

significado), as palavras nessa poesia atuam como objetos autônomos. Se, no 

entender de Sartre, a poesia se distingue da prosa pelo fato de que para estas 

as palavras são signos, enquanto para aquela são coisas, aqui essa distinção de 

ordem genérica se transporta a um estágio mais agudo e literal, eis que os 

poemas concretos caracterizar-se-iam por uma estruturação ótico-sonora 

irreversível e funcional e, por assim dizer, geradora da ideia, criando uma 

entidade todo-dinâmica, “verbivocovisual” - é o termo de Joyce - de palavras  
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dúcteis, moldáveis, amalgamáveis, à disposição do poema.  

(CAMPOS, Augusto. Poesia Concreta IN: Teoria da Poesia Concreta: 2006, 77) 

 

poesia concreta: produto de uma evolução crítica de formas. dando por 

encerrado o ciclo histórico do verso (unidade rítmico-formal), a poesia 

concreta começa por tomar conhecimento do espaço gráfico como agente 

estrutural. espaço qualificado: estrutura espaciotemporal, em vez de 

desenvolvimento meramente temporístico-linear. daí a importância da idéia 

de ideograma, desde seu sentido geral de sintaxe espacial ou visual até o 

sentido específico (fenollosa/pound) de método de compor baseado na 

justaposição direta - analógica, não lógico-discursiva - de elementos. “il faut 

que notre intelligence s’habitue à comprendre synthético-idéographiquement 

au lieu de analytico-discursivement” (apollinaire). eisenstein: ideograma e 

montagem.  

(Plano-Piloto para a Poesia Concreta (1958) IN: Teoria da Poesia Concreta: 

2006, 215-218) 

 

Pierre Boulez, em conversa com Décio Pignatari, manifestou seu desinteresse 

pela obra de arte “perfeita”, “clássica”, do “tipo diamante”, e enunciou sua 

concepção da obra de arte aberta, como um “barroco moderno”.  

(CAMPOS, Haroldo. A obra de Arte Aberta IN: Teoria da Poesia Concreta: 2006, 

71-75)  

 

O mundo está prenhe, e, o que nascerá dele, carregará as 

características genéticas de seus precursores.  A atomização das 

palavras, a técnica de palimpsesto, o uso de palavras-valise, o método 

ideogrâmico de compor, a interprenetração orgânica, ruídos, cor es,  

sons, oralizações, vociferações, o branco da página, a página com cores -

luz, performance, a palavra performada. Buscando converter a idéia em 

ideogramas verbais de som. E  nada mais fazemos do que colocar em 

prática a teoria da poesia concreta, hoje.  
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Talvez esse neobarroco, que poderá corresponder intrinsecamente às 

necessidades culturmorfológicas da expressão artística contemporânea, 

atemorize, por sua simples evocação, os espíritos remansosos, que amam a 

fixidez das soluções convencionais.  

 (CAMPOS, Haroldo. A obra de Arte Aberta IN: Teoria da Poesia Concreta: 2006, 

71-75)  

 

O livro-papel e a leitura: crise. Obriga o leitor de fragmentos & de redes 

sociais, a  uma atitude de repensar o conhecimento. Estabelecer um 

maior contato com o texto escrito, u ma maior capacidade de 

concentração, novas e mais profundas articulações do pensamento, 

idéias, insigths,  estabelecer novas relações entre os signif icantes,  

entendimento do conteúdo, comprensão lexical,   compreensão textual,  

aprendizado, ampliação do léxico,  criação de interpretantes,  

pensamento próprio,  pensamento cr ít ico,  pensamento cr iativo.  

 

A escrita poética hoje, e no futuro: 

 

Finnegans Wake (1922-1939), e sua “técnica de palimpsesto”, de 

narração simultânea através de associações sonoras.  

(Augusto de Campos. Poesia Concreta IN: Teoria da Poesia Concreta: 

2006, 77)   

 

Com Ezra Pound, The Cantos, poema épico iniciado por volta de 1917, 

no qual o poeta trabalha por 40 anos, empregando seu método 

ideogrâmico, que permite agrupar, coerentemente, como um mosaico, 

fragmentos e realidade díspares. Com E.E. Cummings, que desintegra 

as palavras para criar, com suas articulações, uma dialética de olho e 

fôlego, em contato direto com a experiência que inspirou o poema.  

(Augusto de Campos. Poesia Concreta IN: Teoria da Poesia Concreta: 

2006, 77)   
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É a dúvida hamletiana aplicada ao poeta e à palavra poética: 

até que ponto ela exprime ou deixa de exprimir, “vela ou 

revela”? E eis o poeta, clown-sacerdote a compor de 

cartilagens e moluscos a poesia prostituta-negra-hasard. 

(Augusto de Campos. Poesia Concreta IN: Teoria da Poesia 

Concreta: 2006, 77)   

 

Transemiose, transveículo-operacional .  Esse é apenas o golpe de 

misericórdia da consciência crít ica: o primeiro já foi dado, de ato, por 

mallarmé, 118 anos atrás -  un coup de dés. o olhouvido ouvê. O corpo  

transvê. tática: joyce, cummings, apoll inaire (como visão,  não como 

realização). kurt schwitters. estratégia: mallarmé, pound. o poema 

forma e conteúdo de si  mesmo, o poema é.  r itmo: força relacional.  

 

(...) Com a revolução industrial, a palavra começou a descolar-

se do objeto a que se referia, alienou-se, tornou-se objeto. 

(PIGNATARI, Décio. Nova Poesia: Concreta IN: Teoria da Poesia 

Concreta: 2006, 85-87) 

 

o poema concreto, usando o sistema fonético (dígitos) e uma 

sintaxe analógica, cria uma área lingüística específica – 

“verbivocovisual” que participa das vantagens da comunicação 

não-verbal sem abdicar das virtualidades da palavra. com o 

poema concreto ocorre o fenômeno da metacomunicação: 

coincidência e simultaneidade da comunicação verbal e não-

verbal, com a nota de que se trata de uma comunicação de 

formas, de uma estrutura-conteúdo, não da usual 

comunicação de mensagens. 

(PIGNATARI, Décio. Nova Poesia: Concreta IN: Teoria da Poesia 

Concreta: 2006, 85-87) 

 

O campo transemiótico advém de uma profícua atividade de invenção 

com a palavra poética experimental,  proveniente da poesia concreta, e,  
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após, da poesia intersemiótica, em uma continuação de lances radicais 

com a l inguagem, que envolvem a performance e a tecnologia.    

 

(...) renunciando à disputa do “absoluto”, a poesia concreta 

permanece no campo magnético do relativo perene.                

(PIGNATARI, Décio. Poesia Concreta IN: Teoria da Poesia 

Concreta: 2006, 77) 

 

* 

hÁREYOU-ready? SINTO cheiro de um FUTURO. É um cheiro novo esse, 

mas eu o reconheço em meu corpo poroso TRANS-PORTADOR. 

 

O CAMPO TRANSEMIÓTICO (ESCRITAVISUAL PERFORMATIVA E DIGITAL ,  e 

a Transemiose ) indicia que a Escrita Criativa,  poética,  experimental,  a 

mais inventiva,  se tornará,  necessariament e, visual. Esta é uma 

tendência que não podemos descartar. A Poesia, a mais experimental,  

se tornou visual. E a Escrita Experimental,  que funde campos e 

extrapola l inguagens também se tornará.  

 

A considerar pelo tempo que passamos na web, é necessário que esta 

nova escrita seja digital,  para se ler nas telas dos computadores, tablets 

e, principalmente dos celulares.  

 

O Facebook, a rede social de maior abrangência  no mundo, e que mudou 

hábitos e comportamentos, mudou a nossa percepção. Talvez isto seja 

uma impressão minha, mas, a considerar que minha percepção se 

modificou com as escritas fragmentadas,  a velocidade da leitura, a  



[38] 
 

 

conexão e a luz da tela,  é preciso pensar que tudo isso alterará 

profundamente a noção de escrita experimental. E, se modif icou minha 

noção de tempo de conexão, de tempo de leitura, de concentração, da 

noção de visualidade vinculada à escrita, tudo isso conectado à web, é 

necessário que os novos leitores possam usufrui r  de uma escrita que 

continue com estes t ipos de estímulos,  mas associados a um grau de 

invenção com a l inguagem.  

 

No que se refere à material idade, à f is icalidade da escrita, tudo nos faz 

crer que a escrita do futuro está calcada no trabalho com o signif i cante. 

Uma escrita condensada,  pluris ignif icante, com neologismos,  trocas de 

letras que trazem novos signif icados,  ruídos, e uma forte dose de  

visualidade, e virtual idade.  Isso é uma escrita performativa.  

   

“A l lspace in a notshall”  -  nutshell ,  casca de noz.  O Cosmo na palma      

da mão.  

O olho briluz.  

 

Mantenho meu entusiasmo pelo que de mais intenso e incondicional  a 

arte nos proporciona em sua jornada de constante expansão.  

 

* 
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GAME IS HOJE - O Fim de uma Era, Começo 

de Outra 
 

 

A história do mundo é feita por generais, 

mas, ela é corrigida por poetas, que vêem antes, 

que sabem antes.  

(WOLFF, Fausto IN: Só 10 por cento é mentira)     

 

 
 
 

Com amor no coração  

Preparamos a invasão  

Cheios de felicidade  

Entramos na cidade amada  

 

Peixe Espada, peixe luz  

Doce bárbaro Jesus  

Sabe bem quem é otário  

Peixe no aquário nada  

 

Alto astral, altas transas, lindas canções  

Afoxés, astronaves, aves, cordões  

Avançando através dos grossos portões  

Nossos planos são muito bons  
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Com a espada de Ogum  

E a benção de Olorum  

Como num raio de Iansã  

Rasgamos a manhã vermelha  

 

Tudo ainda é tal e qual  

E no entanto nada é igual  

Nós cantamos de verdade  

E é sempre outra cidade velha 

( 1 )  

 

Em verdade, esta Era: ESCRITAVISUAL PERFORMATIVA E DIGITAL ,  em sua 

f isicalidade, começa com uma fundação em linguagem, um movimento 

que revolucionou a Poesia no Brasil ,  e  no Mundo: a Poesia Concreta. 

Quando Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari dão 

por encerrado o ciclo histórico do verso, uma nova geração de 

experimentadores,  poetas antenados com as mudanças no cenário da 

Poesia, e das Artes, de modo geral ,  principalmente as Artes Visuais e a 

Música, começam, adiante, a propor mudanças no modo de se produzir  

poesia,  tendo a visualidade como elemento central  e estrutur al.  Surge a 

Poesia Intersemiótica.  Esta denominação, deu conta deste tipo de 

manifestação no Brasil  nos anos 70, havia a teoria desenvolvida por 

Julio Plaza sobre a Tradução Intersemiótica, part indo de hipótese 

levantada por Roman Jakobson, o surgimento do  Curso Comunicação e 

Semiótica na PUC-SP, e uma série de estudos que envolvem a Semiótica 

e as l inguagens estavam sendo lançados. Porém, a denominação não 

permaneceu, deixou de ser intersemiótica, e esta poesia passou a ser 

chamada de Poesia Visual,  nome q ue permaneceu. Mas esta poesia não 

é apenas visual,  pode ser também sonora, tátil  e com movimento.    
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Há a proposta de Omar Khouri,  que cunha a Era Pós -Verso, depois de a 

Poesia Concreta dar por encerrado o ciclo histórico do verso. Como 

proposta de uma nova l inguagem, hoje, viva e experimental,  

apresentamos O CAMPO TRANSEMIÓTICO: a ESCRITAVISUAL e a 

Transemiose.  (vide Adendo, no f im deste trabalho). Uma Era Nova se 

apresenta, e ela vem após a Era Pós -Verso. O Corpo Performado das 

Linguagens.  

 

HUMANO TRANS HUMANO (AGRA, Lucio. postagem feita no 

Facebook em 02/12/14)  

Sincronicidade e Conexões.  

 

TRAGO A TRANSEMIOSE, que ofereço como um pedaço de minha alma. 

EU OUVI VIVI SENTI ESCREVI E , PELA FRESTA,  VISLUMBREI O FUTURO. 

ANTENA. RADAR. Massage!  

* 

 

“A escravidão dos homens  

é a grande tristeza do mundo (...) " 

                                                                                                            A solução é a educação via criação. 

 

Somos todos nós, artistas, contestadores, anárquicos, que entendemos 

e estendemos os l imites, com o pulso f irme e as idéias mais claras. 

ASSIM, RE-EVOCA-SE E ECOA um Brasi l  que é nosso, e não é mais este.  A 

web, a Poesia, a Performance, as Artes Visuais e a telefonia móvel  

formam o pano de fundo. O Brasi l  no FUTURO. ESCRITAVISUAL - 

PERFORMATIVA E DIGITAL.  Passe lá em casa!  
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(...) 

Eu pus os meus pés no riacho 

E acho que nunca os tirei 

O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei 

 

Eu vi a mulher preparando outra pessoa 

O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga 

A vida é amiga da arte 

É a parte que o sol me ensinou 

O sol que atravessa essa estrada que nunca passou 

 

Por isso uma força me leva a cantar 

Por isso essa força estranha 

Por isso é que eu canto, não posso parar 

Por isso essa voz tamanha  

 

 (...) 

(2) 

 

Há uma vontade de mudanças, há uma força na Experimentação, na 

Inovação, na Invenção, e este é o motor que faz as l inguagens 

caminharem. VIDA. FORÇA. LIBERDADE. CURIOSIDADE & CORAGEM 

ARTÍSTICA: ARTE.  

 

 Linguagem-vida de seres-vivos. Todo o resto será ornamento.  

(PETRÔNIO, Rodrigo em postagem no Facebook, 02/12/14). 
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Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante 

De uma estrela que virá numa velocidade estonteante 

E pousará no coração do hemisfério sul 

Na América, num claro instante 

Depois de exterminada a última nação indígena 

E o espírito dos pássaros das fontes de água límpida 

Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias 

Virá 

Impávido que nem Muhammad Ali 

Virá que eu vi 

Apaixonadamente como Peri 

Virá que eu vi 

Tranqüilo e infálivel como Bruce Lee 

Virá que eu vi 

O axé do afoxé Filhos de Gandhi 

Virá 

Um índio preservado em pleno corpo físico 

Em todo sólido, todo gás e todo líquido 

Em átomos, palavras, alma, cor 

Em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico 

Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico 

Do objeto-sim resplandecente descerá o índio 

E as coisas que eu sei que ele dirá, fará 

Não sei dizer assim de um modo explícito 

Virá 

Impávido que nem Muhammad Ali 

Virá que eu vi 

Apaixonadamente como Peri 

Virá que eu vi 

Tranqüilo e infálivel como Bruce Lee 
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Virá que eu vi 

O axé do afoxé Filhos de Gandhi 

Virá 

E aquilo que nesse momento se revelará aos povos 

Surpreenderá a todos não por ser exótico 

Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto 

Quando terá sido o óbvio 

(3) 

 

Assim como os Belos-Doces-Bárbaros chegaram, e a arte nova chega,  

nós viemos com nossas idéias, nosso conceito, noss o corpo evocado, e a 

nossa forma. Da PALAVRA-SIM, e dos NÃOS, nós descendemos.     

 

PLAYING FOR CHANGE.  

 

Do Objeto-Sim nós Trans-Tornamos e Criamos ARTE 

 

Meu caminho é da rebeldia. FUTURO.  

 

Respeito estético e respeito histórico aos meus precursores.  Meu 

destino traço, desenho, e aceito o acaso. É o grão-senhor. Semente. 

Potência. Campo. Interação dos corpos. Arquiteturas vivas. Articulações 

humanas. Práticas tr ibais.  

Nós seremos cr iadores por uma Re -Evolução: Linguagem. Que tal? O 

possível e o impossível . CAMPO TRANSEMIÓTICO :  ESCRITAVISUAL -  

PERFORMATIVA E DIGITAL .   
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Abrir o corpo. Não estar em repouso com as palavras. Seguir o rastro do 

Cometa.  

 

Transfiguração. Pensamento. Letras. S ignif icantes. E cores e Luz. 

Consciente e Inconsciente. Coração & Cabeça. Coragem. Através da 

escrita me veio toda a percepção sobre o mundo. PALAVRAS -CORPO.  

CORPO-PERFORMER. CORPO-POESIA. CORPO-SABER.  

 

Com minha voz, Pagé, eu ordeno: ESTAMOS AQUI. VAMOS CRIAR A NOVA 

PERFORMANCE! ARTE! TEC!  HEART, FINGERS! OLHO -DE-LINCE-E-RITMO-

PULSAR. CORPO E VOZ.  

 

“Há muito tempo que eu penso que as fronteiras todas 

morreram. E hoje parece que há uma constatação muito curiosa, 

de que não são os matemáticos, por exemplo, que fazem as 

maiores invenções, que captam coisas novas na matemática. 

Hoje há uma tal dissolução de fronteiras, de categorias, que eu 

acabei propondo coisas de psicologia, que eu não chamaria 

nunca, jamais, de inconsciente, mas de qualquer maneira eu faço 

meu trabalho com o inconsciente. E, no entanto, eu não sou 

formada, nunca tive formação de psicóloga. Acabei nisso. Então, 

isso está acontecendo, não é?” (CLARK, Lygia IN: Da Obra ao 

Acontecimento).      
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Histo é uma hipótese, Mas Histo é uma hipótese em um Campo 

Magnético de Realidade que JÁ -É:  

 

Acredito que estas coisas deveriam ser discutidas nas escolas públicas, 

com uma mudança estrutural no vestibular, portanto, na educação, de 

forma profunda. Um exame mais f luido, intuitivo, menos mecânico, que 

privilegiasse a criatividade, uma mudança pela ESCRITAVISUAL -

PERFORMATIVA E DIGITAL.  A cultura e a arte mais experimental 

modificariam de forma mais efetiva muito mais jovens, e cr ianças. E, a 

educação do país evoluiria. Haveria cursos  para educadores, professores 

de escolas públicas, para ensiná - los a arte mais experimental,  a 

transemiótica, e a arte de vanguarda. Formadores de opinião, 

transmissores de conhecimento,  os professores repassariam esta arte 

nova aos alunos, e a cultura e a  educação seriam modificadas pela base,  

uma revolução na educação do país através da arte experimental,  e da 

escrita.   

* 

 

Caminho pela cidade e pelos campos do conhecimento, 

vendo a natureza, a cidade e as formas de uma maneira 

que nunca havia visto antes.  Veryblueyel low.   

  (Daniele Gomes de Oliveira:  DIÁRIO)  

 

Minhas saudações, homem da torre alta. Eu o vi de longe, observando.  
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Necessidade de cunho estético & espiritual. Tudo é vivo. Profundamente  

vivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas 

(1) Os Mais Doces Bárbaros. Caetano Veloso.                                                                                                                                            

(2) De  Força Estranha. Caetano Veloso. 

(3) Um Índio. Caetano Veloso. 

 

http://letras.mus.br/caetano-veloso/
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CAMPO TRANSEMIÓTICO (TRANSEMIOSE) E 

PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO PARA A CIDADE 

DE SÃO PAULO/BR 

 

 

Onde há uma vontade, há sempre um caminho.  

 

 

ESCRIBAS! IN-CORPORAÇÕES!  

  

Pela ESCRITAVISUAL ,  eU retomo A trajetória desses escritos-

performance.  APRENDA A TER CORAGEM! Dessas cidades, o que restará? 

O vento que por elas passa!  

 

Aprenda a fazer essa ESCRITA-CORPO resist ir,  re-existir  e re-insistir .  

 

A vocês performers de todo o Brasi l  que se uniram para fazer com que o 

acontecido, e o que está por vir ,  fossem da forma que foram em São 

Paulo/SP: Brasi l ,  e em outros tantos lugares onde A ARTE, A ESCRITA, O 

CORPO, A VOZ, O TECLADO, OS DEDOS, A PERCEPÇÃO, A INTUIÇÃO, A 

PERFORMANCE, conversas e resistências da ESCRITAVISUAL toca(ra)m!  

PERFORMERS, WENHAM! WENHAM INTEIROS! NA FRENTE! PRIMEIRO 

NOSSO BELO BERRO!  

 

São Paulo foi essencial para a construção desta l inguagem.  
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SOB O RISCO DA EXISTÊNCIA DE UMA ESCRITA 

 

De onde, de qual altura escreve você sobre minha ARTE? Que grandeza é 

essa?  

 

Você foi  um sujeito leviano ao falar este texto. Autoridade de mau gosto 

e opressor notável:   vegetativo, reacionário. Você não merecia comer da 

nossa comida. Nem conhecer nosso destemido território.   

 

Não volte ao Japão, os japoneses, de fato, têm mais virtudes do que 

você. E não só eles, eu mesma também tenho.  

 

* 

DEVERIA TER UMA REGULAMENTAÇÃO QUE REGULASSE OS ABUSOS NO 

MEIO ACADÊMICO, ESPECIALMENTE NO CONTEXTO DA PÓS -GRADUAÇÃO, 

QUANDO AS IDÉIAS PASSAM A INCOMODAR PESQUISADORES . Ou, 

retornaremos à lei mosaica do olho-por-olho, e dente-por-dente.  Idade 

média, a inquisição já era.  

 

*  

Vivenciei uma experiência identitária, de reconhecimento com os meus 

pares.  Há vivo e vigoroso, entre os artistas,  uma tendência para a 

Revolução e para a Re-Evolução. Questionar normas, valores, e os 

valores das normas.  
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* 

Eu me aqueço desenhando o sol. Apaguei  a vela eu enxergo o futuro não 

posso ignorar os meus desejos enquanto alguns só pensam na 

segurança, nos valores consagrados em morrer seguros eu não escondi 

eu preciso de muito mais eu vivo no risco e o que há para se ver de 

longe será que depois de um dia de corpocidade você pode querer bem 

mais luz? Vamos seguir? Veio de uma vez wweio visceral,  veio o wWeio,  

wwweio Wind_o.  

 

Palavras não bastam não dá para entender? Qual é o peso que eu 

carrego nos braços?  

 

Um grande arquivo da memória do país.  Eu tive um sonho de uma nova 

escrita que mudaria a educação no Brasil .  Alfabeto -Revolução. Na 

pequena casinha amarela ,  em frente ao edif ício Panorama,  eu enxerguei 

as estrelas, e enxerguei o sol .   

 

* 

São Paulo S/A o diálogo matriz a via láctea eu chego de um jeito quase 

óbvio de raios de avenidas através da janela eu tenho na memória eu 

corro junto com a corrida é uma viagem pelo mar humano em São Paulo 

a calçada a arquitetura o concreto o céu a poesia  hoje é São Paulo. 

Nave-Mãe.  

(...) 

Assiste, ó meu irmão, 

À transfiguração da porta: 
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Ei-lo que vem e despe as nuvens na soleira 

E ao nosso coração - vaso da espera- 

Conduz a rosa derradeira e mais formosa. 

(...) 

(ROSA D’AMIGOS. PIGNATARI, Décio IN: Poesia Pois é Poesia: 2004, 40)  

 

 

Transmutação, Re-Evolução, Evocação é o veículo usado para transmit ir 

uma mensagem de revivescência e progresso via trans-criação da escrita  

para as pessoas.  Este pode ser o FUTURO. Por que não apostar nes te 

f luxo?  Coração. Cabeça & Corpo Performado.  
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ARTE E CONSTRUÇÃO DO PATRIMÔNIO 

ESCRITAVISUAL BRASILEIRA 
 

 

“Não se curem além da conta. Gente curada demais é 

gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. 

Vou lhes fazer um pedido: vivam a imaginação, pois ela 

é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu 

nunca convivi com pessoas muito ajuizadas.” 

            Nise da Silveira 

 

O CAMPO-ESCRITAVISUAL -  Palavra 

Performada Digital  é  um salto qual itat ivo 

que reivindica a l inguagem real da escr ita 

hoje,  plástica,  que se exprime com ruídos,  

letras,  fonemas, cores,  e tela -luz,  que são 

cores,  ruídos e letras e não desejam ser mais 

do que uma escr ita sem amarras.  

daniele gomes de ol iveira  

 

 

OS SIGNOS ESPERAM A HORA DE 

 
(PIGN ATARI,  Déc io:  SOMOS COMO. Código 2  -  Zenpr iapo lo,  1975                   

IN:  Poesia  Pois  é  Poesia:  2004,  205)   
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Pro-vocado. Apetite verbal. Vivemos uma cena outra, em que a Palavra-

Coisa apresenta-se a si  mesma, em sua materialidade própria , com 

inquietação, experiência e força.  Intenção de apresentar -se a si  mesma 

como algo em sua própria concretude. Uma passagem da simbolicidade 

à iconicidade da palavra  na escritura: ESCRITAVISUAL BRASILEIRA.  Re-

Fusão, Anunciação e Amostragem . 

 

-  Bom dia, Estrela! A importância de uma tipografia funcional e eficaz 

que espelhe as metamorfoses e os f luxos , transfluxos e metafluxos do 

pensamento. O que eu digo desta escrita, que é a obra, e o 

acontecimento desta obra ? :  Performance. ESCRITAVISUAL -  

PERFORMADA DIGITAL.  Escritura. Feita por Novos Escribas.  Quando a 

poesia e a máquina se fundem. Coração. Corpo. Espaço-Tempo-

Movimento. Cabeça. Cores. Luz. Por uma escrita performada brasileira. 

Eu manipulo a realidade com a qual estou trabalhando. A ciência está 

em constante modificação. A Arte f ica. As verdades são provisórias. Mas 

a Arte é perene. O mundo está prenhe e o nascimento desta nova arte 

(CAMPO TRANSEMIÓTICO: ESCRITAVISUAL PERFORMATIVA E DIGITAL )  

carrega os genes de seus precursores.  De acordo com este tempo, 

observando este momento cultural e tecnológico, apresento esta 

hipótese: o Campo Transemiótico: Escritavisual Brasileira -  Performativa 

e Digital ,  e a Transemiose,  que dá uma ideia preliminar da Cosmologia  e 

atomização da Escrita no FUTURO. (Vide Adendo, no f im deste trabalho)  

 

O CAMPO TRANSEMIÓTICO advém de uma profícua atividade de 

Invenção com a palavra poética experimental,  proveniente da Poesia 

Concreta, e, após,  da Poesia Intersemiótica, em uma continuação de 

lances radicais com a l inguagem.   
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O que se segue é um excerto de meus DIÁRIOS, com anotações,  

intuições, e observações.  

 

 

* 
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Notas Conceituais-Teóricas e Poéticas para a conceituação de uma 

época, e para a construção de um FUTURO 

 

A Física como modelo  

 

A f ís ica,  com a qual Jung não estava tecnicamente famil iarizado 

em qualquer grande detalhe mas que predominava no ambiente 

à sua volta na Zur ique do começo do século XX, forneceu um 

modelo para pensar sobre energia psíquica. Para Jung era uma 

metáfora que oferecia possi bl idades para a formulação de um 

conjunto simi lar  de entendimentos no referente à energia  

psíquica. A f ís ica t inha construído uma elaborada teoria de 

energia,  com leis de causal idade, entropia,  conservação de 

energia,  transformação etc.  Prestando atenção a  essas leis da 

f ís ica e esquecendo fórmulas e equações matemáticas,  Jung 

dispôs-se a conceituar  a psique de um modo que lembra algo de 

seus trabalhos anter iores em psicolog ia experimental com o 

Experimento de Associação Verbal .  Jung subl inha que, quando 

l idamos com energia,  somos levados à quantif icação.      

(STEIN, M. JUNG - O Mapa da Alma. 2006: 69)   

  

Radiação térmica, energia criativa potente dentro de nós e no universo. 

Singularidade-espaço-tempo-do-eu. Projeção-futuro. Imaginação. O que 

a mente vive, para o cérebro, é similar  ao que a mente imagina. Em 

princípio, não é possível juntar uma teoria em n ível atômico 

(microscópico), com uma teoria macroscópica,  de nível cosmológico. 

Mas estudos recentes tentam fundi -las. O curioso é que na obra de 

Joyce, a microscopia  e a macroscopia se fundem em cada palavra-valise.  
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Joyce é levado à microscopia pela macroscopia (...) A ponto de conter todo um 

cosmos metafórico numa só palavra. (...)  a obra é porosa à leitura, por 

qualquer das partes através das quais se procure assediá-la. 

(CAMPOS, Haroldo. A Obra de Arte Aberta IN: Teoria da Poesia Concreta: 2006, 

71-75) 

 

O que me leva a entender que o futuro da escrita cr iativa está neste 

tipo de elaboração com o signif icante, plurisignif icante,  atomizado, 

desautomatizado e com signif icados condensados pela forma. A escrita 

do futuro provém daqui. Isto é o futuro.      

 

Relacionando alguns conceitos  da f ís ica, com a poesia experimental e de 

vanguarda, podemos pensar na Teoria da Informação e da Comunicação ,  

que serve como referencial teórico para as questões que envolvem a 

comunicação: Quantidade de Informação. Alto teor  ou taxa de 

informação. Energia.  Pensando nisso, apresentamos uma hipótese e uma 

teoria, A Hipótese de Tudo ou Tudo, Teoria da Real idade Concreta e 

Real idade Concreta.  (No CAMPO EXPANDIDO DA CRIAÇÃO HUMANA) . A 

arte só caminha, incorporada por risco. Experimentos e Experimentação. 

(Breves comentários e aprofundamentos no Adendo deste trabalho).   

 

“(. . .)  renunciando à disputa do absoluto, f icamos no 

campo magnético  do relativo perene. a 

cronomicrometragem do acaso, o controle,  a cibernética. 

a escolha s implesmente humana de uma palavra,  ponto -

evento. o f im do claro -escuro,  dos botões da sensibi l idade 

apertados na penumbra. o ideograma regulando -se a si  

mesmo. feedback. produzindo novas emoções e novo 

conhecimento”. (nova poesia:  concreta. PIGNATARI,  Déci o 

IN:  Teoria da Poesia Concreta:  2006, 67)  
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Pensemos:  com a Célula Pluripotencial (CÉLULA -TRONCO) você poderá 

viver muito mais tempo. E isso impactará mais do que a revolução -

computador.  E isso tem a ver com o corpo e com a vida. E é de vida e do 

corpo que falamos. É bem fácil  de imaginar . CORPO-COMPUTADOR. 

CORPO-DANÇARINO,CORPO-MOVIMENTOS-LIVRES. CORPO-PERFORMADO, 

INCORPORADO E INCONFORMADO COM LIMITES. PENSAMENTOS E 

PRÓTESE-PENSAMENTOS.  MENTE-CONECTADA-E-EXPANDIDA. ESCRITA 

PERFORMATIVA, VOZ E CORPO.  

 

O paradoxo Trans, é que o CAMPO TRANSEMIÓTICO ainda não existe, 

mas já existe, e não como potência. Ele JÁ -É. Realidades coexistem no 

mesmo tempo-espaço. Captam-se pelas ondas. As plantas qu e nascem, e 

como nascem, formas cores padrões..  E crescem E vivem. Coexistem em 

um mesmo tempo-espaço A REALIDADE E A REALIDADE JÁ-É.  

* 

Eu venho colorida, muito colorida, com fortes cores -luz, com tipos, com 

letras e trocas de letras, eu venho com a minha alegria, eu venho com a 

minha voz, e com a minha força, eu vim para f icar. Raio laser.  

 

Domine o teclado. Deixe o teclado l ivre. E verá o que acontece com o 

seu repertório. Dedo, dígito, intel igência, íntima relação. CAMPO 

TRANSEMIÓTICO é um campo estendido, e expandido que une, em um 

mesmo tempo-espaço, a poesia mais experimental feita no Brasil ,  a 

l iteratura que resistiu viva ao tempo, pulsante e l ivre, hoje, no Brasil  e 

no mundo, o inconsciente, o consciente, o rigor e a l iberdade, 

repertório, telefonia móvel, Artes Visuais, Performance e os estudos da 

mente humana.  
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Poesia para o presente, CAMPO TRANSEMIÓTICO para o FUTURO. O que 

é a Transemiose? Semiose do transe? Semiose da transa? Semiose 

trans? Mente em semiose?  

 

Escrita, Educação: E.E.ducação. Cummings e educação. Olho e teclado. 

Esta não é uma pesquisa histórica. É uma pesquisa de cunho mais 

experimental,  de caráter investigativo dos fenômenos multiculturais do 

mundo hoje, matéria.  

 

MAIS ELOS EROS E ECOS, MENOS EGOS. A PALAVRA ENQUANTO T A O.  

SORTE wonderWOMAN! 

 

Rito, Reta e Tiro. Transemiose. Na tentativa de mudar São Paulo, mudar 

o Brasil ,  mudar o mundo!  

 

Lambe-lambes das telas.  Jovial idade. Prática escritural -cultural 

subversiva de base. Na tentativa de promover uma evolução na 

educação de São Paulo, e do país. Contribuir para o desenvolvimento da  

escrita poética e criativa , uma mudança na escrita, que modificasse o 

vestibular.  Jovens mais cr iativos. Uma escrita para o ensino médio? 

Adiante.  

 

Pela minha l iberdade, e pela l iberdade de todos q ue precisam de AR. 

Pensar sem amarras.  Rumo ao todo.  
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um flau de verca estrúlido coreal, 

alunde, fúlaba de rás, 

prolinda alunde, 

e sástila rolábios vane e vina 

amanda rei elaolá maginha. 

dus da. colaimo in crócide 

avelutordeluetristefor, 

menai, menai! detréspila amariunda 

um flau de verca e verca a tua cintura 

esmigalhada em duas pedras podres 

turfletular daúmila 

        enrácaut.  

(PIGNATARI, Décio. 1955: um flau de verca IN: Poesia Pois é 

Poeisa: 2004, 77) 

 

A estranheza do texto  e o signo hibridizado e trans: Transa 

Transemiótica.  Um som estranho e novo. Veja a nossa abertura!  

 

 (...) 

Conforme a hora: estranho, absurdo, amável, puro: 

Escravo de um inseto ou senhor de uma lei, 

Não é o espírito senão essa mistura 

De onde, a cada minuto, o EU se desenleia. 

(Espírito e Mistura -  Paul VALÉRY. 

 Trad. PIGNATARI, Décio  IN: Poesia Pois é Poesia: 2004, 253) 
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ARAUTO ESCOLA 

Nuncasesabe???????.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .É A MIM TAMBÉM TUDO ISSO SOA ANTIGO como  as 

coisas que não signif icam mais . Um sentido-vibração dentro de mim. Me 

vi artista. Era como se houvessem me at içado fogo. sem pensar l igeiro 

me joguei jaguar. Eu ouço o Sinal em 12 terminais: radiouvídeo.  

DIMBIM. Water Walk. Mosaico AOVIV O AGORA. Nossanaçãonossanação 

NossaCabeçaNação: -LINGUAGEM ERIGIDA.  

 

 

-  O Sr .  Ravoux foi  procurá- lo.  Onde você estava?  

-Eu est ive com o Sol.  

 

 

Como sua Arte Era Nova e como a arte na Europa deveria i r  além da pintura 

impressionista. Capturar uma verdade que outros não viram. Capturou, deu 

forma, cor e vida eterna.    

 

“As l inguagens vêm das idéias,  mas não são sobre elas,  

porque é da natureza das l inguagens produzir idéias”,  

disse a Décio Pignatari,  interessado nas re lações entre o 

pensamento verbal  e musical  de Cage.” (Trecho da 

Matéria:  John Cage, um inventor entre nó s.  Folha de São 

Paulo,  05.10.85)  
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O belo é o s ignif icado, o s ignif icado é  o uso, acertou 

Signatari .  

(ALEIXO, Ricardo em Postagem no Facebook, 

12/01/15). 

 

A palavra-coisa -  palavras dúcteis,  moldáveis, amalgamáveis (CAMPOS, 

Augusto IN: Teoria da Poesia Concreta :  2006, 44) No COMPUTADOR-

ESPAÇO: RUMO À LUZ! 

 

Sozinhos com nossos pensamentos, reflexão.  Novos movimentos, 

ruptura. Início. Novas articulações novos corpos! Onde é que está o seu 

corpo agora? 
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Nu subindo uma escada rolante na cidade do FUTURO 

 

Crít ica. Invenção. Com meus olhouvidos atentos sigo a Estrela. 

Deglutição antropófaga. A informação mais radical  e inovadora. O f ino e 

o grosso. Em confronto com os novos dados do contexto universal . Na 

compressão violenta destes escritos-happenings.  É essa abertura sem 

reservas para o novo que é responsável também por uma implosão 

informativa da qual tudo pode resultar até um fato novo, de produção e 

consumo, como dir ia Décio Pignatari .  (Fragmentos-idéias, da fala de 

Augusto de Campos) .   

 

 

“Minha sorte está lançada/ eu sou, eu sou a estrada/ eu 

sou levada/ eu sou, eu sou partida/ contra o grande nada 

-  lá vou eu".  

 

Conforme os lugares, as épocas, as pessoas implicadas, o texto depende 

às vezes de uma oralidade  que funciona em zona de escritura, às vezes,  

(e foi esta sem dúvida a regra nos séculos XII e XIII ) de uma escritura 

que funciona em oralidade.  Daquilo que designamos e praticamos como 

escritura (com a intenção ou pressuposição de uma passagem para o 

impresso) à manuscritura medieval,  a distância –  em termos de 

antropologia cultural –  é provavelmente tão grande quanto entre 

manuscrito e oral idade primária. Entre a mensagem a transmitir e seu 

receptor, a produção do manuscrito introduz f i ltros que a imprensa em 

princípio eliminará mas que em contrapartida são estreitamente 

análogos aos ruídos que parasitam a comunicação oral.  (ZAUMTHOR, 

Paul -  Trad. AGRA, Lucio: ZUM CAGE: 5/ 9/ 12, Tucarena)     

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=822559934467584&set=a.188608741196043.46955.100001407549630&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=822559934467584&set=a.188608741196043.46955.100001407549630&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=822559934467584&set=a.188608741196043.46955.100001407549630&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=822559934467584&set=a.188608741196043.46955.100001407549630&type=1
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 “Sem a mediação dos intérpretes a escritura resiste opacif ica obstrui  

como uma coisa.  Vista do século XX a mutação cultural  que se produzia 

então parece comparável àquela que desencadeou entre nós a invenção 

do computador”. (CAGE, John) .  ESCRITAVISUAL PERFORMATIVA DIGITAL.  

ESTA É A NOSSA ERA. É uma escrita com vocação para ser oralizada,  

performada, vociferada, canibalizada pelo performer. Ruídos -sons. E 

ConstRuídos na Tela.   

 

IVU VIU A UVA : 

Não a ingenuidade, mas a inocência.  

 

Subdivisões prismáticas da Id eia.  

 

Porque ser ARTISTA, nessa sociedade que caminha numa direção tão 

estranha, podia ser um estado de revolução do mais transformador. 

Porque nessa cultura, o simples fato de se ter coragem, de assumir um 

caminho contestador, é, por si  só, underground, rebelde e subversivo.  
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PALAVRAS-CORPO. CORPO-CRIAÇÃO: MIRANDO O FUTURO  

 

“Em sendo a obra o ato de fazer a própria obra, você e ela 

tornam-se totalmente indissociáveis”. 

(CLARK, Lygia: Caminhando IN: da Obra ao Acontecimento) 

 

-  Indique-me sua direção, onde você se encontra agora? Na 

cultura brasileira recente atenta para O PRESENTE de sua                       

enunciação: TRANS-FUTURO.  

ESCRITA LIBERTA E LIBERTÁRIA. 

 

* 

 

Isto está assustadoramente cheirando a FUTURO.  OUSeja um pouco mais 

corajoso. Reconheça-me e aceite-me como sou. Você pode se 

surpreender.  

 

Sigo as estrelas, e sigo o Sol.  ReTenho uma música dentro de mim, sigo.   

 

Buscar um lugar para ouvir a música nas paredes, a música sai das 

paredes, é free,  é só plugar o fone. Isso eu vi nas ruas de São Paulo. 

Bem vindo! Para acessar o conhecimento, é de primeira.  Meios 

alternativos e gratuitos de distribuição e disponibil ização da arte. Mais  
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acessos, mais mentes pensando, mais interpretantes, mais l inguagem 

elaborada no mundo.  

 

Cabeças-Pensantes, cabeças acesas pensando: luminosas. Formas, cores, 

sons, realidade & intuição, cabeças, corpo, FUTURO. Todo pensamento 

nasce de conceitos-imagens-forma. Das imagens-conceitos-forma 

fundamentais. Artes Visuais, Poesia,  Performance & EscritaVisual  

Performativa e  Digital.  Novos signos & Nova l inguagem no mundo. 

Transemiose.  

 

O que importa é a mente, uma mente aberta às descobertas, aberta ao 

que está acontecendo, uma mente descobridora. 

 (da fala do Dr. Vincent Totêmico). 

 

O mundo vai acabar? Mas renasce em cada um de nós, dentro de nós .  

 

 

Meu sangue vermelhinho corre. Veias-vivas.  

(da fala do Dr. Vincent Totêmico) 

 

ÁRVORE-SANTA. Sementes e raízes. Folhas f lores frutos luminosos & 

nascente grávida de ruminação. Ruminadouro. A gente escreve o que 

houve e o que ouve, depende dos avisos dos sentidos, e dos havidos.  
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No caminho, com FÉ NO FUTURO. UMA NUVEM de letras-gafanhoto TE 

CONECTA COM AS ESTRELAS.  Da confusão, DA CRISE, surgem as ideias 

mais claras.  

Nova Era na noite. Estreantes na Escada ,  na TransNoite que Reluz:        

Três vezes três mil Estrelas.  

           

          * 

   
Uma vez na vida. Como cheguei aqui? Deixe a água passar, a água que 

flui no subsolo da mente, dentro do azul novamente, deixe a água me 

segurar. Uma vez na vida ,  água que flui no subsolo mesmo , como 

sempre foi,  o mesmo como sempre foi .   
(Apropriado de David Byrne)  

 

 

Eu, sentada, ESCRIBA, reafirmo Décio Pignatari :  PERFORMERS. Energia 

em Estado Puro.  EU estou atrás e eu estou ao seu lado . A Próxima 

Estrela nos guia. TALVEZ, ISSO SEJA O FUTURO. ENIGMA.  

 
A ciência caminha e a sociedade cresce. É fundamental  para a soberania 

de uma população que ela valorize  a produção de conhecimento 

científ ico. Isso começa por valorizar seus cientista, seus performes,  seus 

poetas,  seus artistas.  Fazer ciência no Brasil  hoje, com coragem. Fazer 

arte no Brasil  Hoje, com rebeldia.  Assuma o seu lugar nesta ÓRBITA.  
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Um programa de leitura e escr ita:  levar a sério a 

poesia como pensamento ( f i losof ia,  teoria,  “ciência 

humana” etc. ) ,  levar  a sério o pensamento como 

poesia (experimento, escr ita,  fazer etc.)  

(STERZI,  Eduardo em postagem no Facebook,  

30/01/15) 

 

Captar a luz e o tempo usando cores tão brilhantes.  Eram muito azuis, 

“dançavam”, “brilhavam”, e resplandeciam como diamantes -  t inham um 

amplo campo magnético: o leite  materno intensamente carregado de 

energia. Eu nasci descalça, pra que tanta pergunta? Mas isso me 

mostrou que nada é mesmo impossível,  uma vez que se acredite de todo 

o coração. Eu gosto de pensar que tenho a vida pela frente pra ver 

acontecer o que nem sonha a imaginação. Não deve haver l imites para o 

empenho humano. Onde houver vida humana, haverá esperança.  

 

Toda a sabedoria está no corpo, mas, dadas as condições do ambiente, 

esta sabedoria f ica obliterada. A Sabedoria do corpo é uma metonímia 

da sabedoria do universo. O descrente descrê na f igura totalizante de 

um Criador, mas pode se conectar com o cosmos pelo aspecto 

microscópico dos movimentos de geração e crescimento da vida.  

 

Eu-lince,  verti  e TRANS-inventei uma nova maneira de olhar O MUNDO, 

COM UMA NOVA ÓPTICA, SEM ÓCULOS, mas com olhos novos.  
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No Natal houve uma confusão  

Um cometa abalava a população  

Seria aviso ou imaginação?  

Coincidências começaram a ter uma razão  

 

E as pessoas precisavam dele, baby 

Pra levantar as cabeças  

Yeah,  mas olhe bem,  baby, baby 

Não é preciso cometas  

(. .. )  

(LEE, Rita: Tutti  Fruti ,  Ecl ipse do Cometa, 1974) 

 

DR. GACHET, TE ACHEI no Jardim do Éden: guarde este objeto com 

CUIDADO.  

No colo da mamãe Natureza?  

E NO COLO DA CIUDAD DO FUTURO. 

 

. . .  Tem uma cidade-assimétrica-água- luz-e-gás-em-todos-os-andares, 

esta cidadefuturo é o funcionamento da nossa mente. tRANSMENTE 

eNERGIA.  

 

Uma escrita-música-visual sinestésica que mexa com todos os sentidos,  

com o coração a mente os ouvidos os olhos mãos e corpo, que faça o 

coração bater mais forte, que lhe torne mais fel iz  mais sereno e mais  
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seguro de si ,  que deixe seu corpo cheio de potência e os olhos com 

lágrimas, uma música que faça a face pensar no futuro, faíscas 

brilhantes, e que transemocione e transpense, gesto impulso e potência 

verbo-voco-visual-corporal. Quociente artístico. Consciente.  

 

Tenho pássaro na cabeça.  

Não aceito um não lugar.  
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Damos as mãos para nossos precursores. Carregamos na memória viva as inúmeras 

contribuições da revolução proporcionada pela Poesia Concreta. Temos o vigor a 

jovialidade e a inventividade da poesia feita pelos poetas Intersemióticos. Temos In-

corporado em nossos corpos a liberdade de elementos criativos PRÓPRIOS da 

performance. Sabemos que este CAMPO TRANSEMIÓTICO É PARA SER ESCRITO COM 

AS NOSSAS REGRAS GRAMATICAIS, E A NOSSA ENERGIA, PARA SER PERFORMADO E 

ORALIZADO, E ELE É FECUNDAMENTE VISUAL E DIGITAL, PARA CABER NA PALMA E NA 

PÁLPEBRA DAS MÃOS-OLHOS DOS LEITORES, LEITURA PARA JOVENS.  Não viramos as 

costas à arte que nos antecedeu, e nos formou, atendemos nossos instintos mais 

íntimos, nosso chamado interior, nossa intuição, nossa percepção, seguimos nosso 

corpo-evocado, e nossa voz já se profeta,                                                                                         

e já se projeta.VamosAdiante ...   

 

Continuando a radicalidade de Arnaldo Antunes, Walter Silveira, Décio 

Pignatari ,  Augusto de Campos, Waly Salomão, Haroldo de Campos, Paulo 

Leminski ,  Kurt Schwitters, Paulo Miranda, Lucio Agra, Marcel Duchamp, 

Lenora de Barros, Tadeu Jungle, John Cage, Jea n-Michel Basquiat, Jean 

Dubuffet, Jackson Pollock, Júlio Mendonça, E.E, Cummings, James Joyce, 

Mallarmé, Omar Khouri,  Maiakóvski,  e tantos outros mestres - inventores 

que nos permitem pensar .  

Rebirthing.  

 

Eu só quero brincar com a sua cabeça  

Eu só quero brincar com a sua cabeça   

Mas é um brinquedo divertido  

& educativo. 

P= essências e medulas  
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Com O CAMPO-ESCRITAVISUAL -  Palavra Performativa Digital,  nos 

situamos no campo da palavra-ideograma, onde há uma interpenetração 

orgânica de tempo e espaço.  

 

Criamos uma área l ingüíst ica específ ica -  verbicorpovocovisual que 

participa das vantagens da comunicação não -verbal sem abdicar das 

virtual idades da palavra.  

Trata-se de uma estrutura-conteúdo, não da usual comunicação de 

mensagens.  

 

Queremos que esta escrita chegue a um número maior de leitores, e que 

as percepções de escritura, do corpo e do mundo se ampliem, que a 

sensibi l idade se refine mais e mais,  que o repertório se amplie,  com 

uma escrita constituída de ruídos, cores, trocas de letras, fonemas,  

sons-em-potencial ,  e visualidade, na tela do celular,  e que se perceba 

que dá para construir um universo com as letras do alfabeto. Basta 

saber anagramatizá-las. Isso é coisa de jovens, e é feita para os jovens,  

por isso está no campo alargado e luminoso do FUTURO.  Uma escrita 

para dedos rápidos.  E olhos que já são treinados para tipografia, por 

uma escrita codificada pela tecnologia. Depois do Facebook, das 

mensagens pelo celular e do Twitter. A eles, basta apenas o repertório. 

O procedimento da escrita, eles já possuem, mas não têm consciência 

disto. Consciência de l inguagem. Isso é comunicação. Isso é Literatura.  

Isso é Caligrafia. Isso é Performance. I sso é ARTE. E é feita também para 

artistas.  Formas de pensar a palavra, e a escrita.  A escrita e seus papéis.  

Encontrar uma ordem no universo.  

(Completa este capítulo, o Adendo no fim deste trabalho).  
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CAPÍTULO 2 – PERFORMANCE & CALIGRAFIA – O 

Corpo Performático e a Palavra Performada 

 

 

Quando eu cheguei eles já sabiam de tudo, e o Mundo era deles. Só 

me restava inventar o futuro. A poesia é um heroísmo, você acreditar 

na beleza da linguagem, é um heroísmo, é uma espécie de santidade 

da linguagem, por você continuar acreditando em poesia, é preciso 

muita santidade. (LEMINSKI, Paulo IN: Ervilha da Fantasia: 1985) 

 

Arnaldo Antunes seria um poet a e reconhecido, mesmo se não tivesse 

subido aos palcos. Apenas por seus excelentes l ivros, já seria um poeta 

reconhecido, por suas inúmeras habil idades , e conhecido por um grande 

público. A exemplo da Poesia Completa de Paulo Leminski,  que se 

revelou, recentemente, um sucesso de público, a poesia de Arnaldo 

atinge uma parcela grande de leitores, dentro do universo da Poesia 

Experimental,  e de um público mais amplo, e menos especializado.  

 

Caligrafia e performance, tem tudo em comum. O Corpo solto, o gesto,  a 

mão, o movimento, a voz.  São artes anárquicas, que extrapolam limites, 

fundem e fundam linguagens. Isto tem tudo a ver com Poesia 

Experimental,  tanto a caligrafia como a performance. A palavra 

performada, poesia é palavra performada. Caligrafia é palavra em ação, 

assim como a performance. Assim como os interpretantes, que são 

pensamentos em ação. Caligrafia e Performance, A ARTE SENDO FEITA, é  
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este TEMPO EM AÇÃO, movimento,  pensamento verbal ,  visual,  corporal 

e sonoro em ação.   

 

Há artistas que são performers, carregam características tais, um 

inconformismo que extrapola l inguagens, uma potência de l inguagem . A 

Performance  está na vanguarda, mesmo tendo se estabelecido como 

linguagem, e campo artístico, desde os movimentos das Vanguardas 

Históricas do início do séc. XX; ela é uma arte inconformada, viva, voraz,  

potente, que extrapola e funda, e funde, e confunde, e alerta e antecipa 

coisas sinais antenas , arte e artistas no comando da voz e do corpo e da 

palavra em movimento.   

 

Artistas como Arnaldo Antunes, Walter Silveira,  Lenora de Barros,  Lucio 

Agra,  Wally Salomão, Tadeu Jungle possuem estas cara cterísticas 

anárquicas, que fazem deles performers, e calígrafos, neste sentido 

citado da escrita desenhada, muitas vezes enfurecida,  berrada, da voz 

vociferada, ou voz-som com uma potência outra, ressigif icando a voz ; 

do corpo em liberdade, e a pot ência advinda desta l iberdade, que é 

incomum. O irreprimido causa espanto , pois somos a todo momento 

reprimidos, a escrita irreprimida é a caligráfica, ou a cacográfica, ou 

ainda, de acordo com Antonio Risério, a escrita dos Novos Escribas , que 

são pessoas que, atuando no âmbito das novas tecnologias (digitais),  

valorizam a escrita em sua f isicalidade mesma, inaugurando um novo 

artesanato. Se o trabalho é bem realizado o escriba será bom.  Estes 

procedimentos tudo têm a ver com a Performance. Há um estado de 

espírito contestador, e anárquico, que faz com que estes poetas sejam 

poetas performers e calígrafos, neste sentido  que apresentamos.   

 

Se pensarmos em Edgard Braga, que pode ser considerado o pai desta 

geração de poetas calígrafos no Brasil ,  que se inserem na tradição da  
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Poesia Intersemiótica, Braga era um médico obstetra, um senhor com 

idade avançada, mas com um espír ito contestador que se revelava nas 

suas cal igraf ias. Verdadeiros borrões,  tatuagens, grafites dignos de um 

jovem de 20 e poucos anos, mas feitos por um senhor. É este sentido de 

l iberdade e contestação dos l imites  do código, da l inguagem, da escrita, 

e do corpo que estes poetas levam adiante, como se houvesse um a força 

maior em seus corpos e mentes que os levasse a subverter l imites.  Para 

f icarmos com a expressão de Ana Goldenstein Carvalhaes , em seu 

estudo sobre Renato Cohen (2012: I) ,  há uma persona performática  

nestes artistas. Eles são poetas performers.  

 

Como no poema O Lance do Gago ,  de Tadeu Jungle.  Tadeu é um exímio 

poeta. Performer,  cal ígrafo, videomaker. Em minha opinião, do 

muitíssimo estudado, anal isado, citado, e parodiado poema Um Lance 

de Dados Jamais Abolirá o Acaso ,  esta é a melhor paródia.  Um canto 

paralelo que homenageia  Mallarmé, ressignif icando o espaço branco da 

página, que passa a ser ocupada por ruídos. Espécie de Piano Preparado  

para Voz,  para algumas vozes especiais, ou seja, a voz dos gagos. Um 

poema construído de cacos visuais, para os gagos, voz com ruído, ou 

si lêncios. É uma potente caligrafia, com letras enfurecidas, gritadas, 

desenhadas como se fossem berros,  e impressas com duas cores 

superpostas, o que nos faz pensar em uma espécie de eco, A PRÉ SSA É 

A IINNIMMIGAH DA PER FEISSÃO.       
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O Lan ce do  Gago _ Tadeu Jungle  

 

A palavra desenhada, transformada, deformada, berrada, a palavra com 

ruídos, a palavra com cores , a palavra i legível ,  a palavra para ser 

vociferada, a palavra performada, é esta palavra que nos interessa. 

Palavra performada é caligrafia,  e é poesia. O poeta calígrafo é um 

performer. A caligrafia pode ser manual, ou com recursos oferecidos  

pelo computador, neste caso, seriam os novos escribas, como já 

comentamos.   

Há um estado de latência no uso da l inguagem. Se pensarmos no uso do 

código verbal,  este estado de latência envolve poesia performada. Esta 

poesia performada se dá em um campo que intersecta a cal igrafia e a 

performance. LATÊNCIA DOS SENTIDOS, E ANTECIPAÇÃO.  
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Isto f ica claro neste poema de Arnaldo Antunes. Sérebro Cexo  que 

relaciona corpo e mente, com ruídos. Vemos, no meio da página: 0x0. E 

as palavras cérebro e sexo com as iniciais trocadas causam 

estranhamento e confundem nossos sentidos, o que nos faz  parar para 

pensar o que há de errado naquela composição,  e, por c onseguinte,  

conosco mesmos. Está tudo no lugar? Pensamos com o Sérebro, ou com 

o Cexo? Ou sempre estamos à procura de colocar as letras , sentidos e 

sentimentos nos corpos exatos? Cexo nos lembra Nexo. Sérebro começa 

com a palavra Ser.  Há beleza no ruído, no não-planejado, no não-

normativo, no acaso, na probabilidade.  Uma bela escrita com 

estranhamento causado por uma alteração mínima das primeiras letra s 

das palavras, o que nos faz refletir sobre nós mesmos. Arnaldo Antunes  
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parece ter uma clareza em relação ao seu próprio corpo, ao s sentidos,  

às palavras,  precisas, e como expressar sentimentos que os outros seres 

humanos não conseguem expressar com clareza, mas que, ao se 

depararem com suas letras de música, por exemplo, de identif icam com 

a humanidade e verdade presente naquilo. Parece que nos ajuda a 

crescer, a nos entendermos. Um entendimento de nós mesmos, através 

da poesia.   

 

Como na foto do poema abaixo, E Só ,  presente no Vídeo Nome, e no 

Encarte/ Livro que acompanha o Projeto.   

 

 

E Só _ Arnaldo  Antunes  
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Desde a primeira vez que assisti  a este vídeo, este poema me chamou a 

atenção. As paredes estão completamente preenchidas por caligraf ias,  

incluindo o chão e o teto. Como se fosse um grafitt i  mais intimista, feito 

com pincel,  com caneta,  com lápis, e não com spray. É cal igrafia, são 

palavras, escritos, borrões  potentes, t inta preta sobre as paredes , 

brancas. No vídeo ouvimos a letra da música: QUANDO ESTAR SOZINHO/ 

FICAR SOZINHO/ E SÓ/ FICAR SOZINHO. Arnaldo A ntunes veste uma 

roupa preta, sobre a pele branca, como preta é a t inta das cal igrafias 

sobre a parede. Ele dança uma dança potente, berrada, com o corpo 

l ivre e com gestos desautomatizados, e cheios de força e beleza . Por 

vezes, parece estar possuído, e se u corpo se movimenta como se não 

fosse apenas gente,  mas possuidor de uma força outra.  Só sentidos. O 

som, sobreposto ao corpo em movimento, sobreposto às cal igrafias, na 

parede. São 3 camadas de signos sobrepostas. Além disso, o que nos 

causa maior estranhamento, é que quando a música toca, os gestos de 

Arnaldo Antunes estão lentos, e quando não há música, o corpo se 

movimenta com rapidez. Este recurso de de ssincronia, util izado na 

edição do vídeo, potencial iza muito a idéia de sol idão. É um poema 

muito bonito este, que exemplif ica com clareza o que tentamos expor 

neste capítulo: a relação entre Performance, Caligrafia e Poesia.    

Performance é coragem, performance é força, performance é l inguagem 

latente, performance é potência, o corpo na vanguarda dos sentidos.     

 

 

* 
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PERFORMANCE:  

PELA RE-EVOLUÇÃO POÉTICA DO MUNDO!  

 

Re-evolución poética:  la l ibertad de ser,  la l ibertad de amar, la l ibertad de 

desear y crear,  la l ibertad de exist ir .    

( JODOROWSKY, Ale jandro:  de postagem no Facebook)  

 

O artista recriando imagens e objetos continua sendo aquele  ser  que não se 

conforma com a real idade. Nunca a toma como def init iva. Visa,  através de 

seu processo alquímico de transformação, chegar a uma outra realidade –  

uma realidade que não pertence ao co tidiano. Essa busca é uma busca 

ascética talvez,  a do encontro do art ista,  cr iador,  com o primeiro cr iador .                                                                                                                                                        

(COHEN: 2004, 61-62)  

 

Real idade interior e exterior fundidas, formando uma única realidade 

expandida,  performance é um corpo expandido no mundo e uma mente 

alerta e conectada . Conectada não à web tradicional, mas aos instantes -

luz em que a idéia se interconecta à informação nova, e cria. Este 

estado de descoberta, muito presente nos jovens, mas presente sempre 

no corpo-mente do performer, é um estado -latência. Performance é 

estar em estado de performance.  Você entende o rito? É ouvir o rio o 

seu curso é seguir  junto é se bifurcar pelos afluentes,  é saber como é 

brotar da fonte, é saber desaguar no mar informacional, e manter sua 

semiose. Performance é encontrar conexões até onde não há mais vida 

latente, é fazer ressurgir,  renascer, é  fazer reviver o que não tinha mais 

vida. Escrita em estado de performance, ou escrita performada  é uma 

escrita viva, não tradicional, poética, potente, com relações novas entre 

as palavras, e letras.  Idéias n ovas, desautomatizadas, originais, novos  
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elos, visualidade outra, que extrapola a página, cores, muitas cores, 

exuberância verbal e visual,  a relação com os tipos, vários t ipos, o 

estático que tende ao movimento,  uma escrita que se funde com as 

artes visuais, e se situa no campo da performance, incorformada com o 

corpo e o espaço que lhe foi designado. Escrita -Mente&Corpo, Escribas.   

Mãos.  

 

O cal ígrafo é um pintor gestual,  que domina o código verbal.  A escolha 

lexical  precisa ser exata, com grande pot encial comunicativo.  Associado 

à comunicação do o que dizer ,  vemos o como dizer ,  a visualidade.  É um 

trabalho manual, e cerebral ao mesmo tempo. Pensar&Plasmar.  Este 

gesto como interface para a cr iação, é o corpo performer.  A gente f ica 

em um estado de latência, que não  é o estado de pura atenção.  Atenção 

é estar alerta, exige uma preparação corporal e mental ,  e pressupõe que 

algo irá acontecer,  instinto, uma reação rápida, envolve o medo, e 

estaríamos prontos para reagir às a ções e informações, e às intuições e 

dar continuidade à semiose.  Não, este não é o estado de latência 

performativa. Este estado-latência ,  é estar com o corpo aberto e a 

mente aberta, como se houvesse uma comunhão fluídica entre nosso 

corpo, e o mundo e como se acessássemos o universo. Dos 

cromossomos, ao cosmo.  Como se houvesse comunicação pelos poros, 

corpo, pele, interno, e o externo feitos da mesma matéria,  uma mesma 

lei,  como se fosse um corpo poroso ,  feito da mesma matéria -cosmos.  A 

mente f ica aberta, e conecta tudo com tudo com faci l idade.  Conecta e 

concebe. Acessamos as informações da forma tradicional, ou seja, 

buscando as informações, mas há um acesso não -tradicional que é a 

mente achando informação por caminhos outros, mente processando 

informação, a semiose agindo. Mente-mundo, mente-corpo, e mente-

mente. Estado de pura intuição. É estar com o corpo e a mente  
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preparados para aceitar, e criar.  Cultivo do coração, da mente e do 

corpo para performar, em sintonia, e em sincronia com o movimento -

Cosmos.         

 

 

 

* 

 

Me crecen las cejas,  la  barba, las uñas,  las orejas:  no ceso de entrar en el  

cosmos.   

(Alejandro Jodorowsky ) 

 

 

ATIVAR TRON JÁ 

Loading... 

Usuários,luz&Rede 

 

Coragem e medo. Estado de coragem, é performance. Contra tudo o que 

aprisiona o corpo a cabeça os sentidos e a palavra.  Construindo 

sentidos. Invenção de futuros. Ter na memória um arquivo -vivo. 

Escultura-viva. Performatividade tudo tem a ver com um corpo aceso, 

que tudo tem a ver com sinapses, que tudo tem a ver com uma memória 

viva, isto é repertório em ação. Repertório em ação é l inguagem nova 

sendo construída. Não é passividade, não é passado, visa ao FUTURO 

aceso, i luminado. Isto é um acontecimento processual, e acontece nas 

mentes  & corpos abertos à criação mais experimental ,  que interrompe 

o que aprisiona, rompe, ultrapassa vai além dos l imites que distinguem  
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e extinguem as l inguagens,  e traz energia, traz luz e força ao mundo 

pensante. Queremos mais e mais mentes performers.  

 

Comer a sua comida, e não a do próximo , respeitar o humano. Mas, 

tocar fogo no mundo pensante. Incorporação.  Criação dialógica,  eu, 

você, corpos abertos no mundo. Conversações, o artista necessita de 

interlocução. Mentes acesas dialogando com mentes acesas. Quando 

uma mente está apagada, ela pre cisa apagar a outra mente. Não, 

mentes acesas em comunhão. Respeitamos o Pensamento dos artistas. 

Queremos contribuir.  Queremos mentes acesas, curiosas, abertas, vivas 

criativas pulsantes generosas e pensantes.  

 

Eu construo a minha própria bateria, instrumento construído com os 

materiais de que disponho. SONS, RUÍDOS, MÚSICA, CABEÇA, MÃOS E 

CORPO. Trans_Arte no Trans_Limite.  A lógica clássica e a lógica 

transdiscipl inar. A Transdiscipl inaridade e a Física Quântica. A escolha 

da real idade e o primado da consciência:  nova forma de olhar. 

Interconexões: as sincronias da vida.  Mentes performers para o 

Trans_futuro.  O que importa é fazer o som, é fazê -lo sim, não importa 

com que recursos construiu o seu instrumento, a diferença gera e traz 

força. Seguir o meu movimento interior, acreditar na minha intuição,  

recuperar a minha força, me munir da minha força, e, como um golpe de 

judô, dar forma da forma mais precisa ao poema . Até,  fazer música sem 

usar as mãos,  só com a cabeça.  As interfaces respondem aos estímulos 

cerebrais.  

“Os poetas são amados por milhões. Por que os povos amam os seus poetas? É 

porque os povos precisam disso, porque os poetas dizem uma coisa que as 

pessoas precisam que seja dita, o poeta não é um ser de luxo, não é uma  
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excrecência ornamental da sociedade, ele é uma necessidade orgânica de uma 

sociedade, a sociedade precisa daquilo, daquela loucura para respirar, é 

através da loucura dos poetas, através da ruptura que eles representam, que a 

sociedade respira.” (LEMINSKI, Paulo IN: Ervilha da Fantasia: 1985) 

 

 

Uma Coluna de Força na Realidade Aumentada da Palavra Caligráfica  

 
                                                                        APENAS_ Arnaldo Antunes 
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     MÁXIMO FIM_ Arnaldo Antunes           HENTRE_ Arnaldo Antunes 

 

 

(...) E num plano propriamente poético, ali onde se pode ferir não só a linearidade do 

discurso como também as imposições da escrita linear. É neste último plano que a 

poesia computadorizada supera a pasteurização visual da datilografia, para 

acrescentar sua beleza distinta à paisagem do mundo. Por incrível que pareça, aliás, 

essa escrita computadorizada promove uma reaproximação com o mundo do 

artesanato. Está mais próxima da caligrafia (e da cacografia, obviamente) do que da 

escrita datilográfica. Uma letra pode ser ampliada, colorida, distorcida, animada. O 

poeta passa a ter, assim, a liberdade de um calígrafo anárquico. Em novo contexto e 

sob novas luzes, evidentemente: neo-artesanato eletrônico, se assim podemos dizer. E 

o fato é que, a depender de sua habilidade, do seu sentido da forma e do programa 

que usa, ele pode impor à escrita linear a natureza dos grafismos multidirecionais. 

(RISÉRIO, apud KHOURI:2007)                  
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Borrões, t inta escorrida, t inta respingada, desenhos berrados de letras,  

letras que se confundem, i legibil idade, não-normatividade, não-

intencional idade associada à intencionalidade, um controle apenas 

parcial da l inha, do gesto, da mão, do corpo, rabiscos, a f isicalidade da 

letra, surpresas da escrita ,  estado de pura descoberta.  O gesto 

desautomatizado, como a criança ao ser alfabetizada, ao desenhar suas 

primeiras palavras,  no céu aberto (estrelado?) da visualidade.             

RE-ES-CRE-VER, DE-SE-NHAR, CA-LI-GRA-FAR, PER-FOR-MAR no papel, 

nas paredes, nos l ivros, nos cartazes , na vida e no mundo.  A palavra 

desenhada e projetada, plasmada e transformada em escultura, o ruído,  

estrelas na galáxia da escrita visual ,  brilhando no céu de São Paulo.      

Re-Descobrir a palavra. A surpresa ao conseguir decifrar aquele 

complexo sígnico, que pode, em um primeiro momento, ser um enigma. 

Ruído gera estranhamento, afinal ,  o que está escrito, é para ser l ido, é 

para ser compreendido. Até chegar na segunda camada de signif icação, 

ou seja: a escolha lexical que , no caso de Arnaldo Antunes, e de outros 

poetas calígrafos, como Walter Silveira, Tadeu Jungle e Edgard Braga, é 

precisa e potente, e amplia e potencializa o modo de pensar e sentir do 

fruidor e promove um salto e um novo estar no mundo, melhor e 

carregado de potência. A leitura se dá muitas vezes como se dá o 

processo criativo. A coisa começa a acontecer meio misteriosa, coberta 

por véus de um entendimento incompleto, mas intuitiva, viva, brilhante, 

e, depois, o processo criativo se potencializa, assim como se dá com a 

leitura destes poemas, e a coisa ACONTECE. Isso é Arte se 

material izando, e isso é a mente pensando, semiose em ação, geração 

de novos interpretantes no mundo. Sol  estrelas fogo(s) faíscas instantes 

de i luminação e o pensamento em ação.  Coluna, estrutura de força pela 

palavra, e pelo corpo.  
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                                                                                                             Antes e Após_ Arnaldo Antunes

 

                  BANHEIRO PUBLYCO : STYLOGRAFICO PUNK 1982-2013 

                                                Walter Silveira 

 

 



[87] 
 

 

Frases, vozes, cores, ondas, freqüências, sinais, coisas transformam-se em mim. E eu 

reencontro o que foi perdido: o estado latente de experimentação. A performance é 

basicamente uma linguagem de experimentação . A criação de um tempo-espaço de 

experimentação. 

 

 Fazer a si mesmo.  

R-I-T-O. 

 

 

      

                  
         CÉU HELL _ Arnaldo Antunes                                                                 NEXO 1981 

                                                                              1ª publ. ARTÉRIA 5, 1991 – serigrafia 

                                                                                Walter Silveira 
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I 

Ideograma para Yoko_ Tadeu Jungle 

 

 

Anzol_ Walter Silveira 
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AUSÊNCIA e PRESENÇA na Performance:  

 

 

 

               ACTION PAINTING_ Jackson Pollock 

 

 

 

          ACTION PAINTING_ Jackson Pollock 
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Produto de uma ACTION PAINTING, de Jackson Pollock 

 

Apenas para estabelecer um breve paralelo com as Artes Visuais,  não é 

nosso principal objeto de estudo, mas podemos estabelecer relações 

entre técnicas, estar-no-mundo, e procedimentos.  Jackson Pollock: a 

Action Painting  de Pollock,  Inventor de um novo mé todo de pintar,  

deixando a t inta escorrer do pincel. Pintura de ação, corpo. Pintura e 

performance. A mão, o gesto  ruidoso, lembra as caligrafias , borrões, é 

cacográf ico. É uma pintura-performática, e com traços de cal igrafia,  

pois podemos até enxergar let ras ali ,  sugestões de letra s manuscritas. A 

pintura bruta de Jean-Michel Basquiat.  O desenho das palavras e letras,  

as fusões com desenhos primais, brutos. O feio feito bonito. É o gesto 

primeiro, do desenho bruto, assemelhado ao desenho das crianças,  

potente, associado e fundido com o desenho das palavras, e das letras.  

Artistas Inventores, Pollock parece ter passado por uma experiência no 

deserto, esse processo de descoberta e encontro consigo e com sua 

poética pessoal, nova, onde ele encontra a solução, a saída, para um 

impasse em sua pintura, e para a pintura ocidental.  [Quem és tu? -  Tua 

espera me chamou.] E descobre e encontra uma nova pintura, e um 

novo modo de pintar. O Inconsciente presente, emerge nos movimentos 

do corpo, do braço,  das mãos, do pincel,  e do controle -descontrole da 

tinta que escorre. Muito próximo da escrita automática dos surrealistas,  
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mas,  muito mais próxima de emergência do Inconsciente, pois na escri ta 

automática há o cr ivo da consciência ao elaborar l inguagem, letras 

palavras, escrita. Aqui, com Jackson Pollock, é a dança -movimento-

corpo, intuição, estado primeiro, fazendo surgir os movimentos e as 

cores e os borrões.  É uma espécie de presença -total,  estar atento ao 

movimento do corpo, que pode ser conduzido por sons externos, como 

se ouvíssemos uma s infonia no mundo, de sons-ruídos, música?, 

sintonia com o Cosmos. Ou, os movimentos podem vir  de sentimentos,  

emoções, ou seja,  é um estado primeiro, de  intuição pura, e emerge o 

Inconsciente. A não -presença é quando o ATO da descoberta se torna 

mecânico,  e reprodutivo. É preciso manter este estado de descoberta ,  

estado de performance,  tão presente nas crianças. Que seja eterno 

enquanto dure!  E que venham mais novidades por aí .  Isto tem a ver com 

corpo-ação. Tempo e movimento. O produto, é resultado de uma ação, 

de uma performance.  O produto é uma segunda coisa, resultante deste 

estado-primeiro. O Corpo em estado de performance. A l inguagem em 

estado de poesia. Estes estados de descoberta são sempre solitários.  

Muitas vezes,  a solidão apavora. Mas vem surgindo algo novo. Minhas 

saudações, homem da Torre  Alta! Acho que encontrei  a  porta do 

mistério. Minha vontade é falar contigo. Que eu fale com Verdade! 

 

* 

A ausência comunica. O vazio , o si lêncio, tem peso, e forma, tem 

consistência. O vazio incomoda. O que fazer ne ste intervalo de tempo? 

Tempo parado. Tempo que não passa. Buraco. O branco da página pode 

ser agradável,  e pode ser elemento constituinte de um poema, nos 

ensinou Mallarmé em seu Um Lance de Dados Jamais Abolirá o Acaso.  
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Seguiram e radicalizaram a l ição Augusto de Campos, Haroldo de 

Campos e Décio Pignatari com a configuração da página no poema 

concreto. Ausência e presença podem ser relativos, portanto, a ausência 

pode ser presença. A presença, se não carregada de sentido  e 

informação, pode se configurar como ausência. CORPO PRESENTE! 

MENTE TAMBÉM. Rabiscos, ruídos, o feio feito bonito. Potência visual e 

verbal. A pintura de Basquiat é uma pintura cal igráfica, e performativa, 

entendendo a performance de forma expandida. Co mo já dissemos, há 

performers em vários campos da Arte.  Performance é um estado de 

espírito,  muitas vezes se configura como um estado contestador.  

Performance é estado de performance .  Um dos pais do graffit i ,  Basquiat 

se reverbera nas ruas de São Paulo, co m seus pixos, e graffit is,  que 

possuem uma característica caligráfica e performática. Forte, ruidoso e 

eterno.  Orelha-Olho-Oráculo do herói-mãos. Performers da l inguagem.  

 

 
Jean-Michel Basquiat 
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São Paulo: Cidade de caos, e acaso. A surpresa, o inesperado, a Re-Descoberta do 

corpo, latente, em estado de performance, e da linguagem, palavra em estado de 

poesia.  

 

 
Edgard Braga_ Ocaso.  

Mas, poderia ser um graffiti, nos muros de São Paulo, feito por algum jovem contestador e anárquico. 

        

 

 

PERCURSOS DA EXPERIÊNCIA PERFORMATIVA 

 

Os três poemas que se seguem são exemplos do que seja uma poesia 

performada que tende ao l imite, que estende, que tensiona os l imites 

da l inguagem, e devora TUDO ou TUDO, e vai até o f im da  escrita e do 

que se entende por código, para recomeçar de novo. TERRA NOVA...     
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Tudos_ Arnaldo Antunes  

 

Poesia é o belo trabalhado, é um artesanato inteligível e sensível . Nos 

des_limites da l inguagem, agora.  Como  no poema acima, de Arnaldo 

Antunes,  parte integrante do l ivro Tudos.  O poema, com letras 

alongadas ao extremo, torna dif íci l  sua leitura.  Vemos l inhas paralelas 

que indiciam e indicam letras, sobretudo pela parte superior da letra T.  

Parece um labirinto, caminhos por onde precisamos percorr er para 

encontrar a saída: leitura do código. A visualidade interfere e adiciona 

sentidos à escolha do léxico. Decifrando o desenho, e chegando a esta 

camada de signif icação, o léxico,  encontramos: TUDO OU TUDO. O 

poema é a sua escolha lexical ,  que aqui se  apresenta paroxística, e sua 

visualidade, que é fronteiriça e alarga os l imites do poema, e da poesia.  

Tudo ou Tudo, não resta saída, não se deixa nada escapar, nada de fora, 

a única saída é o todo, a completude, a totalidade das coisas e  
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dos seres.  E, mais ainda, abrange o que é importante, essencial ,  aquilo 

que verdadeiramente conta. Poema que possivelmente desaguou no 

título do l ivro, mais supreendente: TUDOS, crescentando um S ao 

pronome indefinido.  Este TUDO OU TUDO, tudo tem a ver com este 

estado-latência que descrevemos acima, um estado de performance ,  que 

morde, abocanha, mastiga, devora tudo, e ao mesmo tempo está aberto, 

disponível para tudo o que envolve l inguagens;  um corpo e mente 

acesos e disponíveis, prontos para pensar , conectar,  performar,  

plasmar, e agir . Este poema é um exemplo de uma caligrafia construída 

com recursos propiciados pelo computador, com um software de 

manipulação de imagens.      

 

Pós-Tudo_ Augusto de Campos  

 

Podemos associar o poema acima analisado, de Arnaldo Antunes, com o 

poema Pós-Tudo, de Augusto de Campos. Com fundo preto, e uma letra 

desenhada de modo a a ser construída com várias l inhas repetidas que a 

constituem, temos,  no desenho da letra, a idéia de repetição, ou 

espécie de eco, e lemos, na horizontal:  QUIS/ MUDAR TUDO/ MUDEI 

TUDO/ AGORAPÓSTUDO/ EXTUDO/ MUDO. Se a leitura for feita na 

vertical,  leremos, da esquerda para a direita: MUD AR MUDEI AGORA  
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MUDO/ PÓS EX/ QUIS TUDO TUDO TUDO TUDO . Ou seja, a idéia é de 

mudança, de algo que foi profundamente modificado, pois foi Tudo 

Modificado, e basta pensarmos no panorama da poesia no Brasil ,  e no 

Mundo, depois do advento da Poesia Concreta.  A idéia é de uma fazedor 

munido de recursos tais, que o possiblitam alterar a terra, refazer,  

reconstruir ampliar  e melhorar os horizontes da l íngua e da l inguagem. 

PÓS-TUDO, é TUDO OU TUDO,  APÓS. Não sobra centelha igual,  mas mais 

i luminada. O poema termina com a palavra MUDO, que pode ser 

compreendido como mudança, ou si lêncio. Nos remete ao nome 

atribuído por Paulo Leminski a uma revista de experimentação dos anos 

70, a MUDA. Neste caso e ainda no poema de Augusto temos a idéia de 

muda, planta pequena, desenvolvimento em potencial .  No meio do 

poema, lemos PÓS e EX, o que nos dá a idéia de que se trata de uma 

Nova Era, em que paradigmas,  movimentos e l inguagens tenham ficado 

para trás, no passado. Estamos na Era Pós-Tudo.        

 

Este poema, embora seja claramente um poema de Augusto de Campos,  

que privilegia a visualidade, e vem em uma trajetória de 

experimentações no campo da Poesia que a aproxima das Artes Visuais,  

e também da Música, pode ser entendido como uma espécie de 

caligrafia, advinda da util izaçã o dos recursos digitais,  espécie de 

manufatura feita por um novo escriba. Por outro lado, este poema tem 

muito de performance, com grande reverberação na escala oralizável.  

 

É preciso pensar também no âmbito da Performatividade & recepção.  O 

receptor precisa ser um experimentador, ou não entenderá a proposta . 

Haverá aí um problema de não-comunicação, e o receptor  tenderá a 

rejeitar, cercear & tolher a experimentação e a comunicação, sob o  
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pretexto de incomunicação, ou gosto pessoal, para que não haja 

diferença entre as mentes , os corpos, e os códigos. Para tanto, basta 

pensarmos no isomorfismo, para f icarmos com um conceito da Teoria da 

Informação e da Comunicação. Coragem, experimentação, e tolerância.  

 

 

TUDO ESTÁ DITO_ Augusto de Campos  

 

Por f im, mais um poema de Augusto de Campos, o TUDO ESTÁ DITO. 

Falando em TUDO, é preciso pensar no seu antônimo: NADA. Tudo e 

Nada pressupõe a totalidade: completude ou vazio. Este poema de 

Augusto de Campos parece um graffit i ,  ou, talvez, um PIXO. É, portanto, 

caligráfico. A leitura f ica dif icultada pelo desenho das letras, e sua 

composição, sem espaços entre as letras. Vemos fragmentos de 

palavras, tentamos ler o que está escrito ali ,  mas, logo na segunda 

l inha, após lermos TUDO NADA, percebemos que a leitura não deve ser 

feita na horizontal. Leva um tempo para decifrarmos este complexo  
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sígnico que envolve a escolha lexical e a sua visualidade. O poema 

possui uma visual idade extremamente urban a, pela analogia que 

fazemos com os graffit is e pixos tão visíveis nos muros da cidade. A 

leitura é dif íci l ,  assim como o TUDOS de Arnaldo Antunes. Ao 

percebermos que a leitura se dá na vertical ,  em duas colunas, lemos: 

TUDO ESTÁ DITO/ TUDO ESTÁ VISTO/ NAD A ÉPER DIDO/ NADA ÉPER 

FEITO/ EISO IMPRE VISTO/ TUDO ÉINFI NITO.   

 

O poema nos diz: TUDO ESTÁ DITO e TUDO ESTÁ VISTO. Assim como o 

TUDO OU TUDO, e assim como o MUDEI TUDO, EXTUDO . Porém, 

acrescenta-se mais uma camada de signif icação a este PÓS -TUDO: EIS O 

IMPREVISTO/ TUDO É INFINITO. Ou seja ,  tudo que acabou não acabou, e 

isso é inesperado, TUDO É INFINITO. Se pensarmos que a cadeia sígnica 

nunca pára de crescer, que nunca paramos de pensar, nenhum de nós, 

ou seja, são muitas mentes pensando coisas semelha ntes, e muitas 

coisas distintas também, nunca  chegaremos à Verdade, ou ao 

Interpretante Final,  pois ele estará sempre no Futuro. Ou seja,  a 

semiose é incessante e ininterrupta, ELA É INFINITA. O PENSAMENTO É 

INFINITO. Como nos diz Mallarmé: “Hoje ou sem presumir o que sairá 

daqui, nada ou quase uma arte”( . .. ).  Ou, ainda: Todo Pensamento emite 

um Lance de Dados.          

E Isso é performance . 

 

Consultor Lingüístico : 

- Reencontrar o que foi perdido 

Estado puro da Linguagem? 
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* 

Eu quero a luz, eu quero a vida eu quero TUDO TUDO TUDO, o rigor da 

palavra, tudo é claro, TUDO É CLARO, e esta noite vai ter sol ,  eu, 

homem-parede, homem-graffit i ,  minhas idéias gritando como em um 

outdoor, ME LEIA!  o rigor, a síntese, o breve, mas não o pouco, f luxo 

corrente, maiúsculas, minúsculas, maiúsculas, minúsculas, a máquina 

engole página cospe poema engole página cospe poema , eu e o meu 

teclado, A VIDA FLUI  E REGENERA, perhapiness,  

ENERGIA. Leminsky & Eu.   

 

 

Eu luto contra esta máquina, que é maior do que todos 

nós,  e que nos sufoca. Eu luto contra todo t ipo de 

opressão, pr incipalmente aquela que pretende si lenciar a 

minha voz,  e que envolve minha poesia  & l inguagem.       

(Dr.  Vincent  Totêmico em Performance)   

 

 

A t ipografia manual nos oferece recursos outros e um aprendizado , uma 

alfabetização visual  necessária para podermos util izar o teclado com 

inteligência,  beleza e novidade. A caligrafia poderá ser manual, gestual,  

util izando tinta, pincel,  canetas, grafi te, poderá ser produzida com os 

recursos oferecidos pelo computador, sendo um trabalho de escribas, 

Novos Escribas (RISÉRIO, apud KHOURI : 2007), poderá ser projetada, se 

configurando como um graffit i  digital ,  poderá ser feita com luz, como no 

projeto Luzescrita ,  dos artistas Walter Silveira, Arnaldo Antunes e 

Fernando Lazlo, ocorrido na CAIXA Cultural Rio de Janeiro.    
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ISTO É CALIGRAFIA COM LUZ! 

 

“Silveira investiga as possibilidades de se trabalhar a luz como forma de 

caligrafia de poemas. A mostra reuniu poemas, vídeos, objetos, fotografias e 

uma instalação.  

Foram apresentadas 39 obras em dois espaços, a Sala Clara, branca e 

iluminada, com as fotografias, e a Sala Escura, com os objetos de luz, 

a instalação e os vídeos. Os artistas usaram sinalizadores de embarcações, 

pólvora de palito de fósforo e massinha fosforescente, entre outras 

ferramentas e materiais. 

Na abertura, Arnaldo Antunes e Walter Silveira receberam os músicos Tato 

Taborda e Tuzé de Abreu para uma performance poética e musical, com a qual 

prestaram uma homenagem ao centenário do músico e artista Walter 

Smetak”. (Texto de divulgação retirado da Internet).  
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Cimento,  cal,  areia,  t i jolos, argamassa, t intas,  ferro,  escadas de 

madeira, material elétrico , material  hidráulico, fome de construir  e 

minha fome de sede . 

 

 

 

Traga este panfleto e ganhe mais AR em sua vida .  
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Tempo-espaço: Performers, Tele-Presença e PÓS-Performance 

Esse processo de atuação seria semelhante ao dos índios que se “pintam” para ir à 

guerra ou às cerimônias religiosas (COHEN: 2004, 58)  

 

  

                                                                   De: Não Nunca, 1985, 35”, U-Matic (Vídeopoema) 

                                                               Walter Silveira 

 

 
 De: VT PREPARADO AC/JC 1985 (Walter Silveira e Pedro Vieira) 
           Ed. autônoma/realização: TVDO, 1985 - vídeo 9'48'' 

PERFORMERS NUNCA MORREM 



[103] 
 

 
HITCHCOCK 1980 

 Walter Silveira  

 

 

A MENTE... OS SIGNOS, DESCOBERTA. 

NÃO SE BANHA DUAS VEZES NAS 

MESMAS ÁGUAS 
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 JÁ PASSOU 

 

 

 Registro do poema Agora, constituinte do Vídeo NOME (1993).                                                                       

Arnaldo Antunes 

 

O poema acima, Agora ,  é um poema muito curto, constituído apenas de 

um verso: JÁ PASSOU, que é repetido reiteradas vezes.  Mas ele é 

construído com uma estrutura sonora, que faz com que, ao ser 

pronunciada a frase JÁ PASSOU, manipulada no estúdio, se mostre que o 

instante AGORA é efêmero, e, de fato,  já  passou. Nesta construção, não 

é possível pronunciar a frase até o f im, porque não é mais o instante 

presente, e s im, passado: já passou. O AGORA é um instante, que, no 

segundo seguinte, já é passado.  O vídeo deste poema, constituinte do 

Vídeo NOME, é construído em ritmo de videoclipe, e as várias imagens 

que vão aparecendo e desaparecendo, rapidamente, no espaço de 

tempo de um piscar dos olhos, são imagens que já se constituem como 

históricas, o que nos faz pensar que muita coisa já passou. E que o que 

vivemos AGORA é algo tão curto, como o tempo em que estas imagens 

permanecem na tela.  O AGORA é tão curto, que não nos permite  
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concluir a frase: JÁ PASSOU, porque então já estamos no passado. JÁ 

PASS.. .   

 

Consciência corporal do performer,  corpo & mente em estado 

impulsionado, intensif icado, ativado, luminoso. O corpo no mundo. 

Performance sonora para uma consciência corporal ,  psíquica, poética e 

histórica.  

 

 

Caligrafia e Tecnologia - Desafio de uma Época 
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“A prova de que a arte e a  ciência  se completam, como afirmava 

Leonardo da Vinci  (1452 -1519),  é a obra  Inf initozinho ,  t irada de 

um poema-escultura do compositor e art ista plástico Arnaldo 

Antunes,  e que se tornou o primeiro nanopoema feito no Brasi l .  

A versão original  do  Infinitozinho  foi  feita em 2003, 

especia lmente para I I  Bienal do Mercosul,  que ocorreu em Porto 

Alegre. Trata-se de uma escultura formada por uma sequência  

de letras recortadas em madeira e  organizadas verticalmente,  

resultando numa obra de seis metros de altura. Sua 

transformação em nanopoema é mais um voo de Arnaldo, em 

parcer ia com os cient istas da Unicamp, na busca da re invenção 

do uso de mídias não -usuais para real izar uma obra de arte.  

Agora, o  Infinitozinho  transformou-se num minúsculo elemento, 

quatro mil  vezes mais  f ino do que um fio de cabelo.  A referência 

é o nanômetro que mede um bi l ionésimo de metro.  

Traduzindo em miúdos, é como se fosse um grão de areia numa 

praia de mil  qui lômetros de extensão. Essa experiência  

tecnológica de ponta t inha mesmo de chegar à produção de 

Arnaldo Antunes. Há anos ele desenvolve uma intensa interação 

entre várias formas artíst icas e os novos meios. ”  (Texto retirado 

da internet,  rev ista  Brasi le iros.  Sob o t ítulo:  Arnaldo e a 

Tecnologia,  de 26/04/2010. Consultado em 01/12/2014) . 

 

 

Uma cal igrafia digital,  traduzida no plano tridimensional,  e se tornou 

uma grande escultura, para depois se miniaturizar, e se transformar em 

um nanopoema. Infinito, imenso, incalculável,  imensurável.  

Infinitozinho: imenso pequenino. Dimensão física, cal igráfica e poética.  

O Cosmos na palma da mão.  
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O Corpo Luminoso na Cidade: Re-des-cubro-me des-co-ber-ta 

 

Corpo. Potência performativa.  Carregar nosso coração onde todos 

possam ver. Uma aventura solo, e um agregador de informação e 

l inguagens. Núcleo de experiências-vivas, experimentações,  l inguagem 

em estado de performance ,  e com potência performativa. Corpos 

tatuados de letras,  escrita sobre minha pele, e poesia pulsando nas 

veias. A escrita nas paredes, no corpo, no céu, nos edif ícios, nos 

outdoors, a escrita grafitada, berrada, borrada, gestual,  a escrita 

enfurecida, a escrita desenhada, desautomatizad a e não-normativa.   

Oito vidas dentro de mim, corpos, e próteses. Pensamentos,  e Prótese -

Pensamentos. Conexões, a semiose no mar informacional e na noosfera, 

no ar, nas mentes. A elaboração do Sujeito através do Outro.  Corpo-a-

corpo com a palavra escrita e  falada& Mente-a-mente-mais-e-mais 

abertas. A pesquisa de l inguagens é um bem imaterial:  Poesia, Caligrafia 

& Performance.  

 

* 

Vale ressaltar, neste momento, para f inalizar, que não é apenas  

Arnaldo Antunes, que está nos palcos , e está na mídia , que produz esta 

poesia viva, bem viva, pulsante, luminosa, que não teme barreiras, 

desbravadora, performativa e inventiva.  Walter Silveira, Tadeu Jungle, 

Lenora de Barros, Julio Mendonça, Lucio Agra, e alguns jovens, fazem 

tudo, também, fora dos palcos , e com grande excelência  e brilho.  Mas,  o 

grande público não vê. Sobre o acesso a esta poesia -acesa, por um 

público maior, ler o nosso Adendo, no f inal deste trabalho.  E que 

sejamos, cada vez mais, performers : eu, você e a Arte só poderão 

ganhar com estes corpos  sensíveis.  
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CAPÍTULO 3 – LÍNGUACORPONOME: VER POR 

DENTRO DA LINGUAGEM - Análises do Vídeo Nome, 

e de alguns Poemas Acesos 

 

Várias motivações podem levar à escolha de um tema e à delimitação 
de um feixe de interesse: motivações ideológicas, estéticas e até 
afetivas. Evidentemente existe uma combinação desses fatores, mas, 
talvez, o mais importante seja mesmo a identificação afetiva através da 
empatia com a obra e o processo criativo de alguns artistas.                                                                                 
(COHEN: 2004, 19)  

 

Além da busca deste se dar por um caminho “luminoso” - ele já foi 
chamado de messias das artes... (COHEN: 2004, 25) 

 

Em reuniões que alcançaram um cunho epistemológico, indo das 
discussões de princípios filosóficos (a fundamentação do momento de 
vida e do momento de representação) até uma organização 
semiológica do tema, a interlocução com meu orientador permitiu um 
amadurecimento tanto intelectual quanto prático a respeito dos temas 
envolvidos. (COHEN: 2004, 28)  

 

 

 

Há 22 anos foi feito o vídeo Nome, foi um projeto pioneiro neste t ipo de 

l inguagem, intersemiótica, com poemas animados em vídeo, com som, e 

músicas de Arnaldo Antunes. Passadas mais de duas décadas de sua 

realização, ainda é um trabalho vivo e atual ;  comunica, é altamente 

informacional , e vivo.  Altamente elaborado e original. Eu aprendo com  
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ele, suas escolhas,  sejam lexicais, ou plásticas, suas ideias e sua 

execução. É um bom começo, para todos que querem se aventurar no 

campo da poesia experimental. E é meio e cume, também. Eu, neste 

trabalho, me posiciono também como artista , e não apenas como 

pesquisadora. Dialogamos com nossas referência s. Arnaldo Antunes é 

um excelente interlocutor, e só amplia nossos repertórios.  Pesquisa.  

Tradução Intersemiótica. Um espír ito anárquico, próprio da Arte VIVA. O 

trabalho dele tem a ver com as minhas investigações, com as minhas 

buscas e inquietações como art ista.  Este trabalho é uma escolha 

baseada na identif icação com a obra de Arnaldo Antunes, em sintonia 

com meu trabalho artístico  e poético.  

 

O Corpo da Linguagem 

A poesia de Arnaldo Antunes busca esse novo olhar por meio da 

definição. Traduzindo aquilo por outro viés.  Palavra-coisa. Um olhar de 

deslocamento, o signo e o objeto que designa o signo. O Signo 

Linguístico. A Semiótica. Os Nomes. Como no poema NOME NÃO.  

 

 

Registro do poema Nome Não, constituinte do Vídeo NOME (1993). 
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A foto acima é um fragmento do vídeo NOME, mais especif icamente do 

poema Nome Não .  Nesta música, em que são revelados os mecanismos 

da construção da l inguagem, conceitos semióticos são explorados: o 

objeto, e o respect ivo signo que designa seu objeto. A pa lavra que 

designa algo, é um signo, e não a coisa em si .  Segue, na letra da música:  

“os nomes dos bichos não são os bichos/ os bichos são: / macaco gato 

peixe cavalo vaca elefante baleia galinha./ Os nomes das cores não são 

as cores/ as cores são:/ preto a zul amarelo verde vermelho marrom./ Os 

nomes dos sons não são os sons/ Os sons são./ Só os bichos são bichos/ 

Só as cores são cores/ Só os sons são/ Som são, Som são/ Nome não, 

Nome não/ Nome não, Nome não. ( .. . )”  Portanto, está claro na letra da 

música, e também no vídeo, do qual mostramos uma foto: o nome que 

designa algo, é apenas um mecanismo linguístico, cr iado para nossa 

comunicação, é um signo l inguístico, e portanto arbitrário. Não é o 

objeto/coisa em si .  Na foto do vídeo acima, evidenciamos isto: o animal 

(vaca) é preto, apenas ele, no primeiro plano, dentro da foto, possui  

esta característica; a palavra preto é algo abstrato,  que só se concret iza 

junto com seu objeto. Aqui, a palavra PRETO foi escrita em branco, para 

evidenciar, por contraste, os mecanismos de construção da l inguagem. 

 

A tríade semiótica: objeto, signo, e interpretante aqui exposta.  

Desvelam-se os mecanismos de construção da l inguagem. A feitura, a 

construção, e vamos aprendendo linguagem e construindo linguagem  ao 

mesmo tempo. Consciência de l inguagem e dos mecanismos de 

construção da l inguagem, o signo l inguístico, o mecanismo linguíst ico.  

Linguagem. Mentes. Comunicação. Humanos.  
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NOME NÃO, poema constituinte do Livro Nome 

 

 

 

NOME NÃO, poema constituinte do Livro Nome 
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NOME,  poema const itu inte do vídeo Nome  

 

Nome. O nome designa coisas.  Tudo no mundo possui um nome. 

Substantivo. Nome próprio. Títulos de l ivros , de f i lmes, de músicas. 

Nomes de artistas importantes, nomes dos movimentos art ísticos que 

eles criaram, nomes de seus trabalhos artísticos. Nomes históricos.  

Nomes de pessoas que amamos. Nomes que são sinal de genialidade, 

nomes comuns,  nomes dos bichos das coisas d os sentimentos, do que é 

vis ível ,  concreto e palpável, e do que não podemos tocar,  mas, para 

definir ou descrever estes fenômenos/ coisas,  precisamos de seus 

nomes.    

 

O poema Nome  designa isto: tudo existente no mundo possui  um NOME. 

Mas, a relação entre  coisa e nome nem sempre é direta,  às vezes é 

preciso buscar, procurar, encontrar um nome. Como no poema, em que 

Antunes começa se util izando de alguns nomes genéricos para designar 

coisas específ icas.  
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Principalmente, para designar o Homem. O que é o Homem além da 

palavra que o designa? A palavra integra ou desintegra.  Define, dá tom, 

importância. Ou destitui algo possível de suas qualidades inerentes. O 

Nome é tudo. É o que vem antes,  que def ine o que virá adiante. O Nome 

e a Imagem. O que agregará mai s elementos informacionais? Esta é uma 

discussão importante, e antiga. Pensemos na d espersonalização do 

homem, pessoas invisíveis na cidade grande, trabalhadores que são 

pequenas peças de um mecanismo, uma massa, sem voz? Existem alguns 

porta-vozes. Ou, uma Arte Nova, para a qual é preciso criar um novo 

nome. Redundâncias, que não comunicam. Ou, comunicação de 

informação nova, tudo isso envolve nomes . Ser ou não ser, envolve um 

Nome. O Nome-EU, presente no mundo. Para existir,  preciso de um 

nome. RG. Identidade(s). Cert idão de Nascimento. O nome de meus 

progenitores, o nome de meu país, o nome de minha profissão, o nome 

da moeda econômica de meu país, o nome das cores da bandeira de meu 

país. Minha identidade, e minha existência como humano depende dos 

Nomes.  

 

O Começo, Origem 

 

O poema que analisaremos agora, CULTURA, em minha opinião é uma 

pequena obra-prima. Estabelecendo analogias entre diferentes animais,  

Antunes nos mostra as semelhanças e diferenças entre as coisas, 

partindo de suas origens,  seus nascimentos, suas característ icas f ís icas, 

suas semelhanças e dessemelhanças, e causa um estranhamento ao ler  

estas pequenas sentenças, é preciso parar e refleti r por alguns 

instantes, até chegarmos à conclusão de que aquelas sentenças  
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estranhas são verdadeiras, mas escritas de uma forma igualmente 

estranha: (d) escritas com POESIA.  

 

 

 

CULTURA,  p oema const i tu inte do vídeo  Nome.   

 

 

No poema Cultura,  observamos metáforas, analogias, a inseparável  

relação entre o micro e o macro. O que é uma cultura? Criação de 

alguns animais.  Cabedal de conhecimentos de uma pessoa ou grupo 

social .  Aqui pensamos justamente na origem dos animais, e , por 

extensão, na origem de todas as coisas, e suas relações com tudo que as 

cerca, sejam semelhantes ou diferentes.  Arnaldo Antunes nos insere no 

reino dos Animais , para conversar sobre isso;  o girino, o leitão, a 

cegonha a zebra, e suas relações.  Eu conside ro este poema tão 

inteligente para a Língua Portuguesa, que até causa espanto.  
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CULTURA,  p oema const i tu inte do vídeo  Nome  

 

Por analogia, pensamos: quem somos nós, humanos? Onde estamos em 

relação aos nossos pares? Outros humanos, semelhantes e diferentes de 

nós, com possíveis semelhanças e outras tantas diferenças. Outras 

espécies. Nós, brasi leiros, em relação a outros habitantes do Planeta, 

nossa l íngua em relação aos outr os idiomas, nossos costumes, nossos 

hábitos, nossa comida, nossa cultura.  Nós mesmos em relação aos 

nossos antepassados. Nós antecipamos o Futuro? Nosso planeta na 

Galáxia. Outros planetas, a coisa do micro que se expande ao macro, até 

onde não possamos mais imaginar,  ou mensurar com certeza, pois está 

no campo AINDA do desconhecido.  
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Origem, (Lingua)gens, Humanos -  A VIDA NASCEMORRE                                              

 

A-FETO: Um bonito início para a vida. A história do mundo continua. 

Problemas reflexivos sobre a vida, origem, morte.  No poema que se 

segue, DIFERENTE, temos o fragmento de uma foto de um feto. Sobre 

elas,  aparecem versos que nos dizem que os fetos são como nós, mas 

são diferentes. São HUMANOS, mas são diferentes de nós. Eles estão 

dentro da barriga, eles estão em formação. Eles são uma n oz, dentro da 

casca. Na primeira foto que constitui o poema, o feto se parece com um 

extraterrestre . Por isso, nas páginas seguintes, subsequentes, Antunes 

imprime, sobre seis fragmentos d e fotos de fetos,  distorcidos, 

constituindo duas páginas abertas , os nomes de Super-Heróis e Anti-

Heróis, que possuem corpos diferentes de nossos corpos, humanos. 

Jaspion, Chewbacca,  Mumm-Ra, He-Man, Frankenstein, Changeman, ET,  

Alien, O Coisa, Shazam, Lex Luthor, She-Ra, Cheetara, e tantos outros. O 

Inumano está em nós, em nossa origem. E está em nós como potência,  

potencial  que rege nossas ações no mundo. Ser es e Vida(s).  A noção de 

pai.  Que observa sua criatura , através de uma ultrassonografia, um 

olhar dentro do ventre, o que seria impossível ,  sem este recurso de 

imagem. O olhar do pai. A beleza no que está sendo formado, gerado. 

Construção. Gênese. Imaginação. Linguagem & Vida.  

Nascemorre. Renasce.  

Antes Terra, do que Nunca. Planeta  
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DIFERENTE,  poema const itu inte do v ídeo Nome.   

 

 

DIFERENTE,  poema const itu inte do v ídeo Nome.   
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Há uma Característica presente em muitos dos trabalhos de Arnaldo 

Antunes, que é a ideia de Gênese. Sempre tem a ver com uma gênese, 

geração. Eu gero, e sou gerado. E gero l inguagem. E a l inguagem se gera 

na cabeça das pessoas, contaminadas,  modificadas  pelas l inguagens. 

Geração de interpretantes. Geração de l inguagem. É virtual.  E  é até 

ritualíst ico.  Isso está presente nos poemas que anal isamos acima, 

Cultura e Diferente,  estão presentes no l ivro  as Coisas, em algumas 

músicas,  a noção de nascimento,  de geração, do micro e do macro,  

nossa escala humana, viva , em relação ao Cosmo.     

 

O que somos nós em relação aos nossos semelhantes? E em relação a 

tudo e a todos que nos cercam? Somos seres que s e parecem e se 

diferem. Mas, em tudo, há, PULSANTE, A VIDA. Como uma faísca Divina 

que se desenvolve e às vezes i lumina tudo e todos no caminho e ao  

redor. Estrelas no Céu e alcance das mãos, e de todas as Nações.  

Sopro.  

 

 

A Voz dos Avós 

 

O índio e a índia ainda dizem a verdade. Da forma mais bonita.  O início:  
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É um campo de probabilidades, o que surgirá daqui?  O Lance é estar 

aberto, corpo-mente-mãos-coração, a chave é estar aberto. As 

probabilidades de continuidade e ação de ampliam  se potencial izam. 

Nós reagimos ao Acaso, atentos a ele , porque a construção se dá com as 

mãos do acaso. ETs fazendo contatos,  (Os ETs somos nós).  Neste campo 

ampliado de interação com o TODO, tudo pode ser feito, e tudo pode 

ser pensado, e visualizado.  Perde-se se não se ganha. Procura se não se 

acha.  
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Digo isto como uma das possibil idades possíveis, dentre um número que 

tende ao infinito de possibi l idades: a escrita do Cummings, os poemas, 

o procedimento do Augusto de Campos de juntar e fragmentar palavras,  

e colocá- las dentro de desenhos geométricos.  Isto entra na cabeça, nos 

olhos,  nos dedos, e não sai.  É uma forma outra,  nova de ler  escrever e 

pensar. Uma forma plurissignif icante. Uma forma de dizer mais com 

menos. O Cosmos contido em um alfabeto reduzido, mínimo. E, disto, 

surgirão muitas possibl idades de cr iação e invenção, incluindo 

visualidade, ruídos,  palavras -val ise,  Caixas-verdes e Caixas-pretas,  e 

letras. Caligrafia e grafite unidos. O Digital Hoje.  

“Eu-regente” .  

 

Fabricante de Verso  

 

Por dentro do corpo, dos meandros da construção da l inguagem, esta 

l ição é coisa de fazedor, de poeta, de art ista.                                                                    

    

DENTRO,  p oema const i tu inte do  v ídeo Nome  
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Como no poema DENTRO, apresentado acima. Por dentro do corpo, por 

dentro das palavras, por dentro da mente. Até chegar  no cerne, no 

cérebro,  terreno de possiblidades pulsantes. Organizada ou caótica ,  a 

l inguagem pulsa e encontra a sua ordem própria e primeira, a sua 

vocação, a sua dicção, a sua voz própria. Com centro ou sem centro, 

como nos diz o poema, é preciso olhar para frente e enxergar o dia 

antes dele nascer . Temos certeza de que o Sol nasce, mas o que virá 

daí? Onda e ondas que se propagam, informação, o que nasce é 

informação nas mentes das pessoas. De dentro, do âmago, da nossa 

intuição, que deve ser sempre seguida. Eu criei como método, aceitar a 

primeira intuição que aparece. Não questioná -la, seguir radiante com a 

primeira intuição (que é forte), em tudo o que eu cr io, e executo. Eu 

simplesmente aceito. Sempre está correta ; sempre que eu questionei a 

primeira intuição, eu dei voltas grandes,  até cheg ar no resultado inicial,  

da primeira intuição. . Eu nado, vou adiante, l ivre. Desmo nto o que 

precisa ser desmontado, quase tudo, eu recrio com a minha ordem, que 

nasce potente do caos, e há grande beleza e um sentimento de Sagrado 

nisso tudo. Eu só aceito o meu interno (que está conectado com a vida 

maior: planeta/ Cosmo), eu só aceito do meu centro, e executo isto, que 

é também música. Por dentro da l inguagem, coisa de fazedor, de artista.  

Este é o meu depoimento, acerca de meu processo criativo. Mas, este 

poema de Arnaldo Antunes representa o fazer poético de todo artista de 

verdade. Para fazer ARTE, é preciso um mergulho profundo dentro de si,  

para depois vir à tona, e se projetar nas camadas de signos e ondas 

informacionais do Universo.   

 

* 
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A Palavra: Fragmentação e Ruídos  

 

 

 

 

 Inversión. Poema de Arnaldo Antunes (2008). In: Artéria X (2011).  

 

O poema acima, Inversión ,  é um poema construído com fotos, que se 

constituem como fragmentos de palavras. Em verdade, trata -se de 

quatro fotos de um mesmo painel luminoso. Em duas fotos, o painel 

está aceso. Nas outras duas, está apagado. E as fotos do painel aceso e 

apagado estão intercaladas. O que vemos, portanto, são  duas palavras, 

fragmentadas, e divididas em duas sí labas cada, justapostas e 

intercaladas. Inversión, pela sonoridade, podemos entender como 

inversão. Mas, em espanhol trata -se também da palavra investimento. 

Mas Antunes acrescenta um prefixo a este inves timento: VERINVERSIÓN. 

Ou seja inverter,  e rever o investimento. Câmbio. Monetário,  e também 

movimento. Mudança. É um trabalho explícito, painéis luminosos, no 

entanto, sutil ,  precisamos lê - lo, decifrá-lo. Explorando as dicotomias 

entre o preto e o branco/  o escuro e o claro/ o luminoso e o não -

luminoso/ o dia e a noite. Vemos uma justaposição de fragmentos -fotos 

que formam uma palavra-valise que nos faz quest ionar as normas 

l inguíst icas, fundir idiomas, traduzi - los, compreender esta nova grafia, e 

ver e se  posicionar no mundo com olhos crít icos. Mudar a ordem, mudar 

a direção, ou a posição de algo por seu oposto. VERINVERSIÓN: ver a 

palavra,  decifrá-la, entendê-la. VERINVERSIÓNSIÓN. Sonoridade.  
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Inversão seria, no campo linguístico, portanto, uma ressignif icação. E, 

na palavra-val ise construída no trabalho, ainda lemos o eco:  SIÓNSIÓN. 

Inversión  nos remete a outro poema de Arnaldo Antunes, o Não Tem 

Que ,  que é inteiramente construído com fragmentos de placas,  

formando uma extensa frase construída com fragme ntos de placas-

palavras-coloridas, e com uma grande diversidade tipográfica. É um 

poema construído com cacos visuais, mas que nos remetem, 

imediatamente, a seus respectivos sons,  e sonoramente, nos remete a 

NO THANKS.    

 

 

 

  

NÃO TEM QUE, poema constituinte do vídeo Nome 

 

Atrocaducapacaustiduplielastifeliferofugahistoriloqualubrimendimultipliorganiperiodi 

plastipublirapareciprorustisagasimplitenaveloveravivaunivora 

cidade 

city 

cité  
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O poema CIDADE, visto acima, de Augusto de Campos é a justaposição 

de diversos prefixos de palavras que terminam com o sufixo cidade, em 

português, inglês e francês, nas três l ínguas ao mesmo tempo.  Podemos 

relacionar este poema com os dois poemas acima de Arnaldo Antunes.  

Mallarmé, em seu Um Lance de Dados Jamais Abolirá o Acaso, explora e 

inicia o uso do branco da página como elemento const it utivo na 

construção do poema. Este bran co corresponderia ao silêncio. Por 

oposição temos o ruído verbal -sonoro-visual apresentado aqui. O ruído 

na cidade. O ruído na poesia. Cal igraf ia.  Cacografia. Walter Si lveira.  

Tadeu Jungle. O sujo , o feio, o borrão, a estética do borrão.  No poema 

NÃO TEM QUE, de Antunes, há um texto que é apresentado com 

fragmentos de placas com diferentes recursos tipográficos, e 

caligráficos. É um poema muito rico, e que exemplif ica bem o passeio de 

nossos olhos ao caminhar por uma cidade grande, como é São Paulo. 

Isso principalmente antes da Lei Cidade Limpa, que, em minha opinião , 

foi um erro. Perdemos muito, principalmente com o uso de outdoors, 

que são excelentes veículos comunicacionais, e recursos inteligentes e 

originais em fachadas de estabelecimentos. É um poema constituído de 

fragmentos, assim como é o nosso pensamento. Pensamos por 

fragmentos. Estabelecer relações entre estes fragmentos,  é construir  

conhecimento. O modo como estabelecemos tais relações, podem torn á-

las originais, ou redundantes. O pensamento original está justamente no 

modo como estabelecemos tais relações. O que é uma pessoa 

inteligente? Isso não se mensura pela quantida de de informação 

adquirida e armazenada, mas nas relações (originais) estabelecidas 

entre o que já conhecemos, ou seja, partindo de nosso patrimônio 

muito próprio e particular, feito de partículas,  que é o nosso 

REPERTÓRIO, e as informações novas que adqui rimos.     
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NÃO TEM QUE é uma grande e bonita colagem. No cl ipe feito a partir do 

poema, vemos fragmentos que se unem, com um ritmo vertiginoso. Este 

poema me faz pensar muito no procedimento criado por E.E.  Cummings, 

para construir seus poemas. Fragmenta ndo palavras, fragmentando a 

sintaxe, até chegar a um elemento mínimo, s intético,  que é a letra. E, 

com recursos mínimos de fragmentação de palavras, e recombinação de 

letras,  criar  um poema que é legível ,  e de onde apreendemos um texto. 

No poema de Arnaldo Antunes, há uma apropriação, e uma 

ressignif icação   de placas e fragmentos de placas -palavras, que 

envolvem tipografia,  cal igraf ia (como já comentamos), cores,  o colorido 

presente na cidade, as palavras e sua relação com a cidade, uma relação 

de fundação, estas palavras criam a cidade em que vivemos . Somos 

seres humanos, l inguagem é a nossa marca, e a nossa marca -língua f ica 

tatuada na nossa cidade. Daí a importância do graf ite. A  cidade, o olhar 

do artista, nosso olhar . Uma cidade feita de olhos, de ouvidos, de um 

Sopro (Divino), de INFORMAÇÃO, de um cerne estrutural,  e de carne. 

Recorte e colagem. E nós não editamos tudo? Não é isso o que nossa 

memória seletiva faz? Não é isso o que nossa mente faz para vivermos 

na cidade, e entre nossos semelhantes?  Tanto melhor que tais recortes 

tenham vida, e cores, e palavras, e sons, e formas no amplo centro 

urbano em que vivemos.  

 

2 ou + Corpos no Mesmo Espaço 

 

Era o excesso de informação, não é? Ao mesmo tempo você vê um, vê 

outro. É um exercício de decifração também. Eu acho que a caligrafia 

acaba também brincando com isso. Com coisas semi-legíveis que você 

acaba tendo que decifrar, então tem um desafio também para o olho, 

não é? (ANTUNES, Arnaldo em entrevista)  
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QUERO, poema constituinte do livro 2 ou + Corpos no Mesmo Espaço 

 

No poema acima, QUERO, do l ivro 2 ou + Corpos no Mesmo Espaço,  

vemos a sobreposição de cartazes lambe -lambe (colados), com as 

palavras: VENHA LENHA CHAMO CHAMA QUERO FERRO. Há uma 

sobreposição dos cartazes, e eles são parcialmente rasgados,  o que faz 

que leiamos fragmentos das palavras, que são bastante repetidas na 

parede, formando um grande painel constituído  por cacos,  ruídos de 

fragmentos palavras. Apesar do ruído informacional, conseguimos ler as 

palavras,  e a repetição gera uma redundância que potencial iza a 

comunicação. Eu penso na ideia de uma fogueira, partindo das palavras 

lenha, chama, e ferro. E quem está no fogo, é para se queim ar. O poema 

nos diz isso: -VENHA, EU QUERO. Poderia ser uma luta, e um herói  
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disposto a lutá-la.  Ou, poderia ser um acasalamento. De qualquer modo, 

são palavras de ORDEM. É cacográfico, são ruídos e está em um muro da 

cidade. De todo modo, o poema indicia um início (VENHA, CHAMO, 

LENHA, QUERO), um meio (CHAMA, fogo vibrando, ou, que poderia 

remeter a uma outra pessoa), e um fim FERRO. São possíveis muitas 

leituras, mas em todas, nós estamos presentes como protagonistas de 

uma ação. E ela se completa em no ssa mente apenas com a 

apresentação de 6 palavras,  entre verbos e substantivos, (ou 3 verbos e 

3 substantivos;  ou, 4 verbos e 2 substantivos,  de acordo com a leitura),  

sem nenhum conectivo. Nós formamos a ação em nossas mentes, o que 

nos remete aos ideogramas chineses.  Uma escrita cacográf ica 

ideogramatizada.  

 

A cidade, externa, é sempre, também, uma cidade interior. Dentro de 

nós. Uma cidade interna. Nós nos projetamos nela, e ela se introjeta,  

através de nossos olhos, ouvidos, boca, tato, poros, ela entra dentro de 

nós, e nos ajuda a constituir quem nós somos.  Impossível dissociar 

indivíduo do lugar onde ele mora. E o que está no nosso interior precisa 

e deve ser perscrutado. Alfabético -foneticamente gerado. Fome e f i lme 

de letras e sons.  Diretamente da Máquina-Espaço, Útero que nos 

envolve, e pedaço do planeta  e das galáxias que nos cabe, mas que é,  

potente, O NOSSO UNIVERSO. Dentro e fora unidos por uma membrana 

perfeita e invisível .  “O espaço é o artista, por retratar os seus gestos.”  

Cecíl ia Sal les, acerca dos ateliês dos artistas. Este ateliê-casa-vida pode 

ser a Cidade, se a enxergarmos como um Organismo VIVO.  

 

* 
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Eliminar a Palavra, para Pensar sobre a Palavra  

 

Alguns dos recentes caminhos da Arte Contemporânea envolvem a ideia 

de conectividades, conexões, desdobramentos, rizomas, a eliminação de 

barreiras entre as l inguagens, irtersemioses e, por que não? Cria ção 

uma Trans-corporeidade. A ideia de transformar (pela base), o que seria 

origem. Originário. Em minha opinião esta seria uma arte e um artista 

inovador, de INVENÇÃO.   

 

Signo. Linguagem. Estranhamento. Identidade (e  sentidos). Sentindo 

proibido. Daí nasce a arte. Não das certezas, nem dos acordos, nem das 

facil idades. Nasce da recusa, do não -acesso,  e da necessidade de se 

expor e (talvez) contribuir com liberdade, sem repressões. Da erupçã o-

explosão de um vulcão cr iativo, pode surgir uma rosa que modifique o 

seu entorno. Arte é a grande alegria, é o grande lance. O artista é um 

ser In-quieto. O museu é o mundo plurissignif icante, pol issêmico. Uma 

signagem, uma cidade de signos, uma Semiópol is.  E  uma rosa que 

modifique o seu entorno.  

 

Arnaldo Antunes tem completo domínio do seu corpo. Não é apenas a 

letra das músicas. É a letra das músicas,  mais os gestos, o movimento do 

corpo, a voz, o tom grave, a forma como ele usa a voz, que pode ser 

berrada. Um corpo-performer. Comunica com inteligência viva, uma 

inteligência viva e pulsante, que parte do uso refinado e incomum do 

código verbal,  transpassa pelo corpo e expande pela voz. Não é uma 

inteligência acadêmica. É uma inteligência mais potente e 

potencializadora.  
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Não há piedade. A arte incomoda. A arte fere. Parte de Deus, o artista 

faz seu trabalho e ele é auto -referencial idade. Toda arte nasce da 

observação e da reflexão. Auto -pintura. Auto-projeção. Antigamente 

fomos muitos, hoje somos muitos mais.  A Arte é uma aventura. Fazer,  e 

fruir. Todos saímos modificados desta s ações sensibil izadoras.   

Sensibil idade e inteligência, juntos. Apendizados: par a o artista, o arte-

educador, os jovens,  curiosos, o leigo, as crianças, desautomatizadas e 

autênticas. Encontros e confrontamentos: ideias. Criação e repertório. 

Isso é Educação VIVA.  

 

Um Dado. Sob meu ponto de vista,  ele possui três laterais.  Sobre ele,  

está outro dado, menor, e eu enxergo três lados, além da virtualidade 

que se projeta. Sobre este dado -meio, eu encontro um pequeno dado, 

menor, que está no ápice do segundo dado. Sobre ele, aponta para o 

céu um vértice-bastão, espécie de ponto  de exclamação, com um 

pequeno furo na parte de cima de sua massa corpórea.  Não sei ao certo 

o que isto signif ica, mas acredito que venha assim como uma 

potencialidade corpórea das inúmeras probabilidades (virtuais) de um 

Lance. Eu diria com isso, que há algo que conecta o ACASO, como uma 

onda-luz e as cores que formam ambos os organismos-órgãos, REAL E 

VIRTUAL: o Grão-ARCO-ÍRIS.  

Forças da vida, primaverem-se!  

Eu e o anti-sol vamos viver-morrer.  

E eu não passarei ob 

líqua 
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Passente presturo futuado pressado 

futuente o pass(É antes)uro   

PRESSAURO 

 

 
AGORA, poema constituinte do livro Nome 

 

Agora: já passou, virou história é memória , é passado. Outro agora.  

Quando, na música,  Arnaldo Antunes termina de pronunciar a f rase JÁ 

PASSOU, ela de fato já passou, já é passado. Instante. Ininstante.  
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AGORA, poema constituinte do livro Nome  

 

Isso nos faz pensar como muitas coisas são passageiras na vida, como 

são efêmeras. Mas,  assim como sabemos que depois de um respiro, 

sempre vem o próximo, há coisas que não são transitórias, e elas 

permanecem, e f icam, e ajudam a construir o que cada ser humano é.  

Alvoreçe. Móbile.  

 

 
ACORDO, poema constituinte do livro Nome  
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LÍNGUA. LINHAGEM. NINHO. LINGUAGEM É JOGO E CONSCIÊNCIA DE LINGUAGEM. 

ACASO, ERRO E ACERTO -: FRACASO. SUCESSOR C’EST LA VIE /ROTA  

VALISES.MALEIRO. Se o campo amplo for um campo de visão.  

 

FOGUETES E NAVES 

CoRRO GALAXIAS.. 
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GOZEIRO, VOZERIO, GOZO E 

FALATÓRIO 

DEUS 

TRANS-E IMAGEM 

 

A ARTE  

ARTE MODIFICA 

TUDO. 
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CAPÍTULO 4 – POP, POESIA & PERFORMANCE: 

DE PÉ NA VIA LÁCTEA 

Música Popular, Voz, Corpo & Poesia 

 

 

“A inspiração pode ser comparada a um estado de transe”. 

Guimarães Rosa 

  

“Eu sempre vi na caligrafia quase um correspondente do que a canção 

faz com as palavras. Uma espécie de entonação gráfica. E você pode 

através dos recursos caligráficos dar ritmo, dar tonalidade, dar 

informações que vão interferir no sentido das palavras através do 

traçado manual. E também assim como a música, o canto é muito 

ligado ao corpo, né? Você canta com o corpo. O ar, tudo isso, a voz... 

Eu acho que a caligrafia também traz o gesto. Traz um rastro, uma 

marca física, né? É muito ligada à mão, ao tremor da mão, tudo isso”. 

(ANTUNES, Arnaldo, em entrevista)  

 

“Não seja escravo do seu passado. Mergulhe em mares grandiosos, vá 

bem fundo, e nade até bem longe, e voltarás com respeito por si 

mesmo, com um novo vigor, com uma experiência a mais que explicará 

e superará a anterior”. Rallph Waldo Emerson, APUD: NICOLELIS, 

Miguel:  Muito Além do Nosso Eu: 2011)   
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4.1 Basta seguir a Música! 

 

Arnaldo Antunes é um exímio poeta e letrista de músicas.  Sem fazer 

concessões, ele faz  com que a MPB eleve o seu nível,  e,  ao mesmo 

tempo, pela música, acessa um número maior de ouvintes, que passam a 

se interessar também pela sua poesia. Uma intel igência singular, lúcida 

e aguda. Como Caetano Veloso. Como Augusto de Campos. Em suas 

letras, Arnaldo diz coisas importantes,  e belas, aspectos da vida de 

todos, com uma construção clara e bonita. Uma construção inventiva,  

mas simples, o que a torna pop. Isso f ica memorizado na mente das 

pessoas.   

 

Em entrevista concedida a mim e ao Prof. Omar Khouri,  ele menciona a 

canção With A Litt le  Help From My Friends,  Beatles, na voz Joe Cocker, 

acerca de uma potência corporal e vocal,  como uma força do próprio 

corpo potencializada, como se o mundo se corporif icasse naquele corpo 

e voz. Como se fossem as forças da natureza terra , sol,  ar,  água uma 

potência cosmogônica (ou cosmológica), que toma aquele corpo.  Voz, 

Poesia  & Performance. O canto é muito l igado ao corpo, você canta com 

o corpo.   Isso não é um experimento, é uma Arte-Total,  naquele 

momento, em ação, performada.  Além de poeta e músico, Arnaldo 

Antunes é um potente performer.  

 

O suor do intérprete,  o corpo em movimento, um movimento potente, a 

cabeça, as mãos, o corpo, a voz,  a letra é muito importante, comunica,  e 

comunica coisas verdadeiras, e belas,  é Poesia. Mas a performance no 

palco é fundamental,  contagia o público ,  contágio pelo corpo, pelo 

ritmo, pela voz, pela potência, ENERGIA. Parece que ele está possuído  
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(Joe Cocker), possuído por forças outras, além -do-humano, e esta força 

são os acordes, o ritmo, o som das guitarras, o s ruídos-sons,  a voz, e a 

convicção na poesia que canta.  Berros, Corpo-Deus, Corpo-Totem, 

Corpo-Som, Corpo-Performer,  Corpo-Cosmo, potente como a força do 

Cosmos, peito arfado, cabeça em movimento, braços, a potência da voz ,  

cabelos desalinhados, berros, vociferando a beleza e a força da 

amizade. Guitarras, bateria, o corpo no palco, a música , a voz, o corpo, 

a energia que se expande, a energia da plateia,  a energia de estar no 

palco dá vez a forças supra-humanas, além do corpo, e isto é o corpo em 

performance.  Woodstock, 1969.  E  isto tudo têm a ver com a 

performance-vocal-corporal e poética de Arnaldo Antunes em um palco.  

 

A voz grave de Arnaldo Antunes, explorada intencionalmente, a forma 

como ele dança,  são particularidades que o singularizam e 

potencializam sua ação performativa no palco, além da potênc ia das 

letras e o refinado uso do código verbal. É intenção, e atitude.          

Rock n’Roll é atitude. Performance é atitude. Poesia é atitude. Tudo isso 

aliado a intel igência,  e sensibi l idade. Música: coração e cabeça.   

 

4.2 Perseguindo Tempestades Cerebrais. E Encontrando Populações 

 

Um pouco por oposição ao que foi mencionado acima, temos a 

coreografia ensaiada de Sonífera Ilha, dos Titãs, o movimento 

sincronizado das guitarras,  o teclado, os corpos, as cores das camisas, o 

ritmo, em grupo; corpos levados pela música. Braços,  pernas, a 

f isicalidade do movimento, ritmo, performance. Uma efervescência e 

uma cena jovem. Os anos 80 da música no Brasil .   
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Vale pensar que tinha muito a ver com o movimento New Wave, 

contemporâneo desse período dos Titãs, como no vídeo de B-52's:  

Private Idaho. Roupas coloridas,  cabelos volumosos,  música psicodélica,  

alegre, com um papel de parede com reprodução de uma pintura de 

Mondrian, combinando com o ritmo e com as roupas!  

 

 

Do New Wave, nos anos 80, ao New Wake e a uma Arte Performativa e 

Inventiva. Pensemos mais adiante, em sua carreira solo, e veremos  o 

corpo de Arnaldo Antunes, como que se fosse tomado por uma força 

outra, um movimento que não parece humano, mas tomado, possuído  

(como já comentamos, mas isto é digno de nota);  se parece com o 

movimento do vocal ista dos Talking Heads, David Byrne,  em "Once In A 

Lifetime". É preciso  salientar as semelhanças entre a performance de 

David Byrne, com a performance de Arnaldo Antunes. Inclusive porque o 

Byrne também é um músico , e vai além disso, é muito mais do que 

músico, como Antunes.  São artistas que fundem campos, e l inguagens, e 

poderiam ser chamados e entendidos como Artistas Intersemióticos.  

Apesar de apresentar aqui neste trabalho a hipótese de que vivemos um 

outro momento, o momento de um  Campo Transemiótico,  e de uma 

dada Transemiose.   
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E Só_ Arnaldo Antunes 

 

Once In A Lifetime_David Byrne 

 

Esta é sua marca,  uma rebeldia com a Língua Portuguesa, e esta 

inteligência aguda e correta, com letras de músicas que povoam o 

imaginário das pessoas,  pois fazem parte de sua memória, de seu 

imaginário, de seu repertório. E este jeito de dançar que o diferencia de 

outros compositores e intérpretes, além da exploração intencional do 

tom grave da voz, que faz com que suas músicas e performances sejam 

singulares e únicas.  A gente não quer só comida, a gente quer comida, 

diversão, bal let, e a l íngua Portuguesa l ivre de amarras, a gente quer 

invenção, renovação, Ares e Poesia.  
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Segue a letra dos Talking Heads: 

 

Once In A Lifetime 

And you may find yourself living in a shotgun shack 

And you may find yourself in another part of the world 

And you may find yourself  

behind the wheel of a large automobile 

And you may find yourself in a beautiful house,  

with a beautiful wife 

And you may ask yourself-Well...How did I get here? 

 

Letting the days go by/let the water hold me down 

Letting the days go by/water flowing underground 

Into the blue again/after the money's gone 

Once in a lifetime/water flowing underground. 

 

And you may ask yourself 

How do I work this? 

And you may ask yourself 

Where is that large automobile? 

And you may tell yourself 

This is not my beautiful house! 

And you may tell yourself 

This is not my beautiful wife! 

Letting the days go by/let the water hold me down 

Letting the days go by/water flowing underground 

Into the blue again/after the money's gone 

Once in a lifetime/water flowing underground. 

 

Same as it ever was.Same as it ever was Same as it ever was 

Same as it ever was.Same as it ever was.Same as it ever was 

Same as it ever was...Same as it ever was... 

 

Water dissolving...and water removing 

There is water at the bottom of the ocean 

Remove the water carry the water 

Remove the water at the bottom of the ocean! 
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Letting the days go by/let the water hold me down 

Letting the days go by/water flowing underground 

Into the blue again/after the money's gone 

Once in a life time water flowing underground. 

Into the blue again/into the silent water. 

under the rocks and stones/there is water underground 

 

Letting the days go by/into the silent water 

Once in a lifetime/water flowing underground 

 

And you may ask yourself 

What is that beautiful house? 

And you may ask yourself 

Where does that highway lead to? 

And you may ask yourself 

Am I right?...Am I wrong? 

And you may say to yourself 

MY GOD!...WHAT HAVE I DONE? 

 

Letting the days go by/let the water hold me down 

Letting the days go by/water flowing underground 

Into the blue again/after the money's gone 

once in a lifetime/water flowing undeground 

into the blue again/into the silent water 

under the rocks and stones/ there is water underground 

letting the days go by/into the silent water 

once in a lifetime/water flowing underground 

 

Same as it ever was.Same as it ever was.Same as it ever was 

Same as it ever was.Same as it ever was.Same as it ever was 

Same as it ever was...Same as it ever was... 

 

Time isn't holding us, time isn't after us 

time isn't holding us, time doesn't hold you back 

time isn't holding us, time isn't after us 

time isn't holding us, 

 

Letting the days go by(x3) 
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once in a lifetime 

letting the days go by(x3) 

once in a lifetime 

 

 

4.3 Música, Música, Música!  Gravando uma Sinfonia Cerebral: Uma Odisséia no 

Espaço-Tempo  

 

Voltemos um pouco no tempo, é preciso caminha r pra frente e para trás 

no espaço-tempo. Um artista possui suas raízes. Pensemos no disco Õ 

BLÉSQ BLOM, dos Titãs , o sexto disco da banda, lançado depois de Titãs, 

Televisão,  Cabeça Dinossauro, Jesus não tem dentes no país do s 

banguelas e Go Back.  Todas as músicas deste disco dos Titãs são 

contestadoras, é rock, e as letras carregam uma inteligência e uma 

beleza surpreendentes. A gente pensa:  como jovens, que ainda não 

carregam a experiência de uma vida, podem compor coisas tão bonitas e 

perfeitas? Miséria é miséria. Riquezas são diferentes. Miséria é miséria.  

Riquezas são diferenças. Ou ainda:  Palavras são iguais, sendo 

diferentes. O uso de um canto-falado (essa forma de cantar criada por 

Schoenberg: o Sprachegesang ,  canto-falar, falar-cantando), na música O 

Camelo e o Dromedário , o que não é comum em uma música inteira. Isso 

acontece mais em propostas experimentais, das Artes Visuais, à Poesia, 

e na Performance, principalmente.  Ou, especif icamente,  com suas 

características particulares, no Rap . Pra mim, ao ouvir pela primeira vez 

este disco,  enxerguei tudo novo debaixo do Sol. Precisa perder o medo 

da musa,  precisa perder o medo da ciência,  precisa perder o medo da 

consciência, precisa perder o medo da morte, precisa perder o medo de 

mim, precisa perder o medo da música.  MÚSICA , MÚSICA, MÚSICA. É 

preciso coragem, repertório, peito aberto,  
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e se estar no mundo imerso em um potente processo criativo para 

conseguir criar versos como estes.      

 

O que se vê não se cria, o que se crê não se cria. Pois isto já existe, 

precisamos ressignif icar, t irar do lugar,  olhar com um olho só mais 

longe, enxergar além da fresta, sentir o vento, ouvir a s infonia dos sons,  

conectar tudo com tudo, e sentir beleza em tudo, e neste estado -de-

exceção, alertas, abertos, cria rmos as melhores coisas. As f lores estão 

murchas, as f lores estão secas,  as frutas estão podres, muita coisa 

bonita é bonita, mas, cronologicamente, está no passado;  cabe a nós,  

artistas e poetas, cr iadores,  trazer novas belezas e alguma novidade ao 

ambiente que habitamos: uma megalópole de mais de 44 milhões de 

pessoas. Os punhos e os pulsos. São Paulo é um bom berço do mundo, 

nossas cabeças gritam, nós falamos o que nos vem à cabeça,  e nossa 

fala é potente. Faculdade mental. Propriedade associativa. Satéli tes. E 

uma felicidade maravilhosa. Deus está atrás da porta. O diabo está no 

meio da sala. Nasceram cogumelos na porta de meu quarto. E  o meu 

corpo aberto me ajuda a decidir por onde seguir.     

 

* 

Música a gente dança, a gente sente música, são os ouvidos, poros, 

corpo, sentindo, reagindo com movimento ao som, música é sensação, é 

intuição corporal.  Mas a música de Antunes faz pensar, é palavra com 

sentido potencializado, é antena, é radar, é alerta , é poesia,  comunica, 

como no rap. Música é diversão, mas pode ser canal de comunicação, e 

transformação. Intenção. Atitude. Happy New Ears, e Good Foot. O 

músico é um performer. A postura, a atitude, a roupa, a fala, os cabelos,  

tudo possui uma grande capacidade de comunicação quando subimos ao  
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palco. Ouvi certa vez, que o microfone é um instrumento de poder, meu 

interlocutor se referia aos comícios polít icos, mas há uma grande 

verdade nisso. É preciso ter consciência do que se fala, 

responsabi l idade, e consciência de l inguagem, pois o alto falante 

transforma nossa voz em verdade. E ela (nossa voz) atinge um número 

muito grande de pessoas, basta pensar na música veiculada nas rádios, 

canais de TV, divulgada na internet, acessada, baixada, disponível na 

web. O artista-performer (músico) se transforma em um comunicador.     

 

Membros em movimento, ritmo , dança é contagiante, corpo contagia 

corpo. Arnaldo Antunes nos falou em entrevista acerca das 

performances de James Brown no palco. Pensemos nos títulos dos 

álbuns de James Brown: SOUL TRAIN, MAKE IT FUNKY, GET ON THE 

GOOD FOOT, SOUL POWER, COLD SWEET, JAMES BROWN, JAMES IS Nº1. 

É contagio, é invenção, é confiança no próprio trabalho, é ritmo. To do 

grande artista confia em seu trabalho , todo grande artista cresce , se 

potencializa e se transforma em uma espécie de Deus. É preciso esta 

corporif icação quase supra-humana para atingir outras mentes, e outras 

sensibi l idades. Por s imilaridade, o que há dentro de um ser humano, há 

dentro de outro, e o que se comunica, são cabeças, cabeça -a-cabeças, 

coração-a-corações, pele-a-peles, sensibi l idade-a sensibi l idades, através 

de sons, através de música.   

 

 

4.4 Uma viagem mental (e musical) no meio das Galáxias 

 
Partindo desta breve introdução, escolheremos algumas músicas de 

autoria de Arnaldo Antunes (a maioria delas), e analisaremos algumas.  
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As outras, deixaremos aqui impressas suas letras para dar uma noção 

contextual izadora do exímio letrista que é, e de sua produção como 

compositor e músico.  

 

O Silêncio  

antes de exist ir computador existia tevê  
antes de exist ir tevê existia luz elétrica  
antes de exist ir luz elétrica existia bicicleta  
antes de exist ir bic icleta existia enciclopédia  
antes de exist ir encic lopé dia existia alfabeto  
antes de exist ir al fabeto existia a voz  
antes de exist ir a voz existia o si lêncio  
o si lêncio  
foi a primeira coisa que existiu  
um silêncio que ninguém ouviu  
astro pelo céu em movimento  
e o som do gelo derretendo  
o barulho do cabelo em c rescimento 
e a música do vento  
e a matéria em decomposição  
a barriga digerindo o pão  
explosão de semente sob o chão  
diamante nascendo do carvão  
homem pedra planta bicho flor  
luz elétrica tevê computador  
batedeira, l iquidificador  
vamos ouvir esse si lêncio m eu amor 
amplificado no amplif icador  
do estetoscópio do doutor  
no lado esquerdo do peito, esse tambor  

 
O Pulso 

O pulso ainda pulsa  
O pulso ainda pulsa.. .  

Peste bubônica  
Câncer, pneumonia  
Raiva, rubéola  
Tuberculose e anemia  
Rancor, cist icircose  
Caxumba, difteria  
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Encefalite, faringite  
Gripe e leucemia.. .  

E o pulso ainda pulsa  
E o pulso ainda pulsa  

Hepatite, escarlatina  
Estupidez, paral is ia  
Toxoplasmose, sarampo  
Esquizofrenia  
Úlcera, trombose  
Coqueluche, hipocondria  
Síf i l is ,  c iúmes  
Asma, cleptomania. ..  

E o corpo ainda é pouco  
E o corpo ainda é pouco  
Assim...  

Reumatismo, raquitismo 
Cistite, disritmia  
Hérnia, pediculose  
Tétano, hipocrisia  
Brucelose, febre tifó ide  
Arteriosclerose, miopia  
Catapora, culpa, cárie  
Câimba, lepra, afas ia. ..  

O pulso ainda pulsa  
E o corpo ainda é pouco  
Ainda pulsa  
Ainda é pouco  
Assim...  

 
Inclassificáveis  

que preto, que branco, que índio o quê?  
que branco, que índio, que preto o quê?  
que índio, que preto,  que branco o quê?  

que preto branco índio o quê?  
branco índio preto o quê?  
índio preto branco o quê?  

aqui somos mestiços mulatos  
cafuzos pardos mamelucos sararás  
cri louros guaranisseis e judárabes  
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orientupis orientupis  
ameriquítalos luso nipo caboclos  
orientupis orientupis  
iberibárbaros indo ciganagôs  

somos o que somos  
inclassificáveis  

não tem um, tem dois,  
não tem dois,  tem três,  
não tem lei,  tem leis,  
não tem vez, tem vezes,  
não tem deus, tem deuses,  

não há sol a sós  

aqui somos mestiços mulatos  
cafuzos pardos tapuias tupinamboclos  
americarataís yorubárbaros.  

somos o que somos  
inclassi ficáveis  

que preto, que branco, que índio o quê?  
que branco, que índio, que preto o quê?  
que índio, que preto,  que branco o quê?  

não tem um, tem dois,  
não tem dois,  tem três,  
não tem lei,  tem leis,                                                                                  
não tem vez, tem vezes,  
não tem deus, tem deuses,  
não tem cor, tem cores,  

não há sol a sós  

egipciganos tupinamboclos  
yorubárbaros carataís  
caribocarijós orientapuias  
mamemulatos tropicaburés  
chibarrosados mesticigenados  
oxigenados debaixo do sol  
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Não Tem Que 

não tem que 
nem precisa de  
não tem que precisar de  
nem precisa ter que  
não tem que precisar ter que  
nem precisa ter que precisar de  

 

Pensamento #2  

Pensamento que vem de fora  
e pensa que vem de dentro,  
pensamento que expectora  
o que no meu peito penso.  
Pensamento a mil  por hora,  
tormento a todo momento.  
Por que é que eu penso agora  
sem o meu consentimento?  
Se tudo que comemora  
tem o seu impedimento,  
se tudo aqui lo que chora  
cresce com o seu fermento;  
pensamento, dê o fora,  
saia do meu pensamento.  
Pensamento, vá embora,  
desapareça no vento.  
E não jogarei sementes  
em cima do seu c imento.  

 
Socorro 

(poema de Alice Ruiz)   

Socorro  
Não estou sentindo nada  
Nem medo, nem calor, nem fogo  
Não vai dar mais pra chorar  
Nem pra rir  

Socorro  
Alguma alma, mesmo que penada  
Me empreste suas penas  
Já não sinto amor, nem dor  
Já não sinto nada  
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Socorro, alguém me dê um coração  
Que esse já não bate nem apanha  
Por favor!  
Uma emoção pequena, qualquer coisa!  

Qualquer coisa que se sinta  
Tem tantos sentimentos  
Deve ter algum que sirva  
Qualquer coisa que se sinta  
Tem tantos sentimentos  
Deve ter algum que sirva  

Socorro  
Alguma rua que me dê sentido  
Em qualquer cruzamento  
Acostamento, encruzi lhada  
Socorro! Eu já não sinto nada  

Socorro  
Não estou sentindo nada (nada,  nada)  
Nem medo, nem calor, nem fogo  
Nem vontade de chorar  
Nem de rir  

Socorro  
Alguma alma mesmo que penada  
Me empreste suas penas  
Eu Já não sinto amor,  nem dor  
Já não sinto nada  

Socorro, alguém me dê um coração  
Que esse já não bate nem apanha  
Por favor!  
Uma emoção pequena, qualquer coisa!  

Qualquer coisa que se sinta  
Tem tantos sentimentos  
Deve ter algum que sirva  
Qualquer coisa que se sinta  
Tem tantos sentimentos  
Deve ter algum que sirva  

 

Lavar As Mãos 

Uma 
Lava outra, lava uma  
Lava outra, lava uma mão  
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Lava outra mão, lava uma mão  
Lava outra mão  
Lava uma 

Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira  
Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira  
Lava uma (mão), lava outra (mão)  
Lava uma, lava outra (mão)  
Lava uma 

A doença vai embora junto com a suje ira  
Verme, bactéria, mando embora embaixo da torneira  
Água uma, água outra  
Água uma (mão), água outra  
Água uma 

A segunda, terça, quarta, quinta e sexta -feira  
Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira  
Lava uma mão, mão, mão, mão  
Água uma mão, lava outra mão 
Lava uma mão  
Lava outra, lava uma  

 

 

O Que Swingnifica Isso?  

perguntou pro professor  
perguntou para o carteiro  
perguntou para o doutor 
perguntou pro mundo inteiro  

perguntou para a vizinha  
perguntou para o porteiro  
e quando f icou sozinha  
perguntou para o espelho  

o que signif inca isso?  
o que swingnifica isso?  
o que signif ixa isso?  
o que swingnifica isso?  

o presidente preside  
o operário opera  
o médico medica  
o advogado advoga  
o cobrador cobra  
o procurador procura  
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o motorista motora  
o costureiro costura  

o que signif inca isso?  
o que swingnifica isso?                                                                                  
o que signif ixa isso?  
o que swingnifica isso?  

comentou com a sua mãe  
que comentou com a mãe   
da outra que contou para  
o seu pai que não sabia  
e perguntou pra sua t ia  

o que signif inca isso?  
o que swingnifica isso?  
o que signif ixa isso?  
o que swingnifica isso?  

o guarda guarda  
o jardineiro jardina  
o eletricista eletriza  
o faxineiro fax ina  
o engenheiro engenha 
o músico musica  
o cozinheiro cozinha  
o economista economiza  

e o que signif inca isso?  
o que swingnifica isso?  
o que signif ixa isso?  
o que swingnifica isso?  

 
Minha Meu 

meu pé minha mão  
meu pai minha mãe  
meu pau meu pai  
meu pé minha mãe  
minha mão meu pé  
meu pau minha mãe  
meu pai meu pau 
minha mão minha mãe 
meu pai  
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meu mãe minha mão  
meu pai minha pé  
meu pau meu mão  
meu mãe minha mãe  
minha pai meu pé  
meu pau meu mão  
minha pau minha pé  
meu mãe minha mão  
meu pai                                                                                                                          

minha pé minha mãe  
meu mão minha pau  
minha pai meu mãe  
meu pau meu mão  
minha mãe meu pé  
minha pai minha mão  
minha pé meu pai                                                                                      
meu mãe minha pau  
meu mão 

meu meu minha meu 
pai pau mão meu 
minha pé mãe pai  
minha minha pau mão 
pé mãe minha meu 
pai meu pé minha  
mãe mão pau meu 
minha meu minha mãe 
pau pai  

meu pãe minha pão  
minha mé meu mai  
meu mau meu pão  
meu pãe minha mai  
minha pãe meu mé 
meu mau minha pão  
minha mau minha mé 
meu pãe minha pão  
meu mai  

 

Fora De Si  

eu f ico louco  
eu f ico fora de si  
eu f ica assim 
eu f ica fora de mim  
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eu f ico um pouco  
depois eu saio daqui  
eu vai embora  
eu f ico fora de si  

eu f ico oco 
eu f ica bem assim 
eu f ico sem ninguém em mim  

 

Cabeça Dinossauro  

Cabeça Dinossauro  
Cabeça Dinossauro  
Cabeça cabeça  
Cabeça dinossauro  

Pança de mamute  
Pança de mamute  
Pança pança  
Pança de mamute  

Espírito de porco  
Espírito de porco  
Espírito de porco  

 
Poder 

(Arnaldo Antunes e Tadeu Jungle)  

Pode ser loucura, pode ser razão  
Pode ser sim, pode ser não  
Pode ser maria, pode ser joão  
Pode ser carro, pode ser avião  
Pode ser saúde, pode ser educação  
Pode ser porta, pode ser portão  
Pode ser amor, pode ser prisão  
Pode ser drama, pode ser p astelão  
Pode ser laranja, pode ser l imão  
Pode ser bíblia,  pode ser alcorão  
Pode ser inverno, pode ser verão  
Pode ser pé, pode ser mão  
Pode ser nevoeiro, pode ser poluição  
Pode ser samba, pode ser baião  
Pode ser são jorge, pode ser dragão  
Pode ser circo, pode ser pão 
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Só não sei porque  
Eu e você  
Não pode não 

Pode ser purê, pode ser pirão  
Pode ser rei,  pode ser peão  
Pode ser chapeuzinho, pode ser lobão  
Pode ser raio, pode ser trovão  
Pode ser sujeira, pode ser sabão  
Pode ser seda, pode ser algodão  
Pode ser bermuda, pode ser calção  

Pode ser beijo, pode ser chupão  
Pode ser reforma, pode ser revolução  
Pode ser creme, pode ser loção                                                                            
Pode ser conselho, pode ser l ição  
Pode ser gato, pode ser  cão 
Pode ser fi la ,  pode ser procissão  
Pode ser eva, pode ser adão  
Pode ser madeira, pode ser carvão  
Pode ser antes, pode ser então  

Só não sei porque  
Eu e você  
Não pode não 

Pode ser guitarra, pode ser violão  
Pode ser brocha, pode ser garanhão  
Pode ser trepada, pode ser masturbação  
Pode ser cama, pode ser chão  
Pode ser vis ita, pode ser invasão  
Pode ser regra, pode ser exceção  
Pode ser tr isteza, pode ser preocupação  
Pode ser marte, pode ser plutão  
Pode ser xadrez, pode ser gamão  
Pode ser sério, pode ser gozaç ão 
Pode ser solteiro, pode ser sultão  
Pode ser papo, pode ser discussão  
Pode ser progresso, pode ser recessão  
Pode ser bolsa, pode ser pregão  
Pode ser favela, pode ser mansão  
Pode ser fim, pode ser introdução  

Só não sei porque  
Eu e você  
Não pode não 
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Pode ser cinema, pode ser televisão  
Pode ser cara, pode ser coração  
Pode ser mentira, pode ser plantão  
Pode ser hobby, pode ser profissão  
Pode ser país,  pode ser nação  
Pode ser santos, pode ser cubatão  
Pode ser palpite, pode ser dedução  
Pode ser cópia, pode se r invenção  
Pode ser cagaço, pode ser precaução  
Pode ser frango, pode ser faisão  
Pode ser arroz, pode ser fe ijão  
Pode ser juros, pode ser inf lação  
Pode ser incompetência, pode ser distração  
Pode ser águia, pode ser gavião  
Pode ser mocinho, pode ser vi lão  
Pode ser um, pode ser milhão  

Só não sei porque  
Eu e você  
Não pode não 

Pode ser problema, pode ser solução  
Pode ser pobre, pode ser barão  
Pode ser biriba, pode ser balão  
Pode ser bela, pode ser canhão  
Pode ser anágua, pode ser combinação  
Pode ser bagre, pode ser salmão 
Pode ser geladeira, pode ser fogão  
Pode ser pai ,  pode ser patrão  
Pode ser acaso, pode ser intenção  
Pode ser pico, pode ser injeção  
Pode ser hotel ,  pode ser pensão  
Pode ser arte, pode ser borrão  
Pode ser doente, pode ser são  
Pode ser áries, pode ser escorpião  
Pode ser inteiro, pode ser fração  
Pode ser tudo, pode ser tão  

Só não sei porque  
Eu e você  
Não pode não 

 
Música Para Ouvir  

Música para ouvir no trabalho  
Música para jogar baralho  
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Música para arrastar corrente  
Música para subir serpente  
Música para girar bambolê  
Música para querer morrer  
Música para escutar no campo                                                              
Música para baixar o santo  

Música para ouvir   
Música para ouvir  
Música para ouvir  

Música para compor o ambiente  
Música para escovar o dente  
Música para fazer chover  
Música para ninar nenê  
Música para tocar novela  
Música de passarela  
Música para vestir veludo  
Música pra surdo-mudo                                                                        
Música para estar d istante 
Música para estourar falante  
Música para tocar no estádio  
Música para escutar rádio  
Música para ouvir no dentista                                                                              
Música para dançar na pista  
Música para cantar no chuveiro  
Música para ganhar dinheiro  

Música para ouvir   
Música para ouvir  
Música para ouvir  

Música pra fazer sexo  
Música para fazer sucesso  
Música pra funeral  
Música para pular carnaval  
Música para esquecer de si  
Música pra boi dormir  
Música para tocar na parada  
Música pra dar r isada  

Música para ouvir   
Música para ouvir  
Música para ouvir  
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Envelhecer  

A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer  
A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer  
Os fi lhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer  
Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer  

Não quero morrer pois quero ver  
Como será que deve ser envelhecer  
Eu quero é viver pra ver qual é  
E dizer venha pra o que vai acontecer  

Eu quero que o tapete voe  
No meio da sala de estar  
Eu quero que a panela de pressão pressione  
E que a pia comece a pingar  
Eu quero que a s irene soe  
E me faça levantar do sofá  
Eu quero pôr Rita Pavone  
No ringtone do meu celular  
Eu quero estar no meio do ciclone  
Pra poder aproveitar  
E quando eu esquecer meu próprio nome  
Que me chamem de velho gagá                                                                             

Pois ser eternamente adolescente nada é mais demodé  
Com uns ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer  
Não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender  
Que fel izmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr  

Não quero morrer pois quero ver  
Como será que deve ser envelhecer  
Eu quero é viver pra ver qual é  
E dizer venha pra o que vai acontecer  

Eu quero que o tapete voe  
No meio da sala de estar  
Eu quero que a panela de pressão pressione  
E que a pia comece a pingar  
Eu quero que a s irene soe  
E me faça levantar do sofá  
Eu quero pôr Rita Pavone  
No ringtone do meu celular  
Eu quero estar no meio do ciclo ne 
Pra poder aproveitar  

E quando eu esquecer meu próprio nome  
Que me chamem de velho gagá.  
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Dizem (Quem Me Dera)  

O mundo está bem melhor  
Do que há cem anos atrás, dizem  
Morre muito menos gente  
As pessoas vivem mais  

Ainda temos muita guerra  
Mas todo mundo quer paz, dizem 
Tantos passos adiante  
E apenas alguns atrás  

Já chegamos muito longe  
Mas podemos muito mais,  dizem  
Encontrar novos planetas  
Pra fazermos fi l iais  

Quem me dera  
Não sentir mais medo  
Quem me dera  
Não me preocupar  

Temos intel igência  
Pra acabar com a violência, dizem  
Cultivamos a beleza,  
Arte e fi losofia  

A modernidade agora  
Vai durar pra sempre,  dizem  
Toda a tecnologia  
Só pra criar fantasia  

Deuses e ciência  
Vão se unir na consciência, dizem  
Vivermos em harmonia  
Não será só utopia  

Quem me dera  
Não sentir mais medo  
Quem me dera  
Não me preocupar  
Quem me dera  
Não sentir mais medo algum  

 

Criança Não Trabalha  

Lápis,  caderno, chiclete, peão  
Sol,  bicicleta, skate, calção  
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Esconderijo, avião, correria,  
Tambor, gritaria,  jardim, confusão  

Bola, pelúcia, merenda, crayon 
Banho de r io, banho de mar,  
Pula sela, bombom  
Tanque de areia, gnomo, sereia,  
Pirata, baleia, manteiga no pão  

Giz,  merthiolate, band aid, sabão  
Tênis,  cadarço, almofada, colchão  
Quebra-cabeça, boneca, peteca,  
Botão. pega-pega, papel papelão  

Criança não trabalha  
Criança dá trabalho  
Criança não trabalha  

1, 2 feijão com arroz  
3, 4 feijão no prato  
5, 6 tudo outra vez  

 

 

4.5 De volta para as estrelas  

Selecionamos, dentre as músicas apresentadas acima, um corpus de 7 

músicas para estabelecer breves análises, algumas mais aprofundadas 

do que outras. São as músicas: O silêncio, Inclassif icáveis, Fora de Si,  

Minha Meu,  Envelhecer, Dizem (Quem me Dera), Lavar as Mãos.  

 

O Silêncio  

antes de exist ir computador existia tevê  
antes de exist ir tevê existia luz elétrica  
antes de exist ir luz elétrica existia bicicleta  
antes de exist ir bic icleta existia enciclopédia  
antes de exist ir encic lopédia existia alfabeto  
antes de exist ir al fabeto existia a voz  
antes de exist ir a voz existia o si lêncio  
o si lêncio  
foi a primeira coisa que existiu  
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um silêncio que ninguém ouviu  
astro pelo céu em movimento  
e o som do gelo derretendo  
o barulho do cabelo em crescimento  
e a música do vento  
e a matéria em decomposição  
a barriga digerindo o pão  
explosão de semente sob o chão 
diamante nascendo do carvão  
homem pedra planta bicho flor  
luz elétrica tevê computador  
batedeira, l iquidificador  
vamos ouvir esse si lêncio meu amor  
amplificado no amplif icador  
do estetoscópio do doutor  
no lado esquerdo do peito, esse tambor  

 

Na música O SILÊNCIO, constante do CD de mesmo nome,  há uma 

concatenação decrescente de coisas que surgiram depois do silêncio.  

Colocando o si lêncio como algo primeiro, original :  (antes de existir 

computador existia tevê/ antes de exist ir  tevê existia luz elétrica/  antes 

de existir  luz elétr ica existia bicicleta/ antes de existir bicicleta existia 

enciclopédia/ antes de existir enciclopédia existia alfabeto/ antes de 

exist ir alfabeto exist ia a voz/ antes de existir a voz existia o si lêncio/ o 

si lêncio/ foi  a primeira coisa que existiu/ um si lêncio que ninguém 

ouviu. Arnaldo Antunes nos fala sobre algo que às vezes passa 

despercebido por muitas pessoas, principalmente em uma cidade 

grande, povoada por ruídos,  e por um ritmo aceleradíssimo de 

atividades em que as pesso as muitas vezes executam suas tarefas de 

forma automática,  e se isentam da reflexão acerca das 

coisas/fenômenos que as cercam, evoluções, e involuções,  desatentam 

até para o seu corpo e sentimentos. O si lêncio é importantíssimo: O 

Sopro de Deus, lá no iníc io. Impossível não pensar na obra 

importantíssima de John Cage, 4’33”, em que o músico, munido de um 

relógio, sobe ao palco, coloca o relógio sobre o piano que lá está, e  
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passa 4 minutos e 33 segundos em silêncio, cronometrados neste 

relógio. E a peça acaba. Isto é uma ruptura fenomenal, considerar 4’33” 

de silêncio, música.  Por oposição, entendemos que todo ruído também 

poderia ser (e é) música . Arnaldo Antunes elenca: o computador, a luz 

elétrica, a bicicleta,  a enciclopédia, o alfabeto, a voz, e ante s de todas 

estas coisas, existia o si lêncio. É dada ao ser humano a capacidade de se 

comunicar. A comunicação entre dois seres humanos,  que rompe com o 

silêncio, dá início a uma escalada evolutiva e culmina no computador, e, 

consequentemente na revolução q ue se tornou a web em termos de 

comunicação, plataforma de cr iação, e difusão de informação.          

 

Na segunda parte do poema, a partir da palavra Silêncio, Arnaldo 

Antunes elenca uma série de fenômenos que aconteceriam 

despercebidos, pois acontecem no si lêncio:  o si lêncio/ foi  a primeira 

coisa que existiu/ um silêncio que ninguém ouviu  

astro pelo céu em movimento/ e o som do gelo derretendo/ o barulho 

do cabelo em crescimento/ e a música do vento/ e a matéria em 

decomposição/ a barriga digerindo o pão/  explosão de semente sob o 

chão/ diamante nascendo do carvão/ homem pedra planta bicho flor .  

 

E, no f im do poema, ele trás sons, energia, movimento,  ruídos, barulho 

para os elementos/fenômenos que nos apresenta, até chegar no cerne 

de nosso corpo: o coração batendo, pulsando, do lado esquerdo do 

peito, auscultado pelo estetoscópio do doutor, que amplif ica este 

“tambor”, ou seja este elemento percussivo de nosso organismo, 

originário, matriz da vida, e que nos mantém vivos: luz elétrica tevê 

computador/ batedeira, l iquidif icador/ vamos ouvir esse si lêncio meu  
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amor/ amplif icado no amplif icador/ do estetoscópio do doutor/ no lado 

esquerdo do peito, esse tambor.  

 

 

Inclassificáveis  

que preto, que branco, que índio o quê?  
que branco, que índio, que preto o quê?  
que índio, que preto,  que branco o quê?  

que preto branco índio o quê?  
branco índio preto o quê?  
índio preto branco o quê?  

aqui somos mestiços mulatos  
cafuzos pardos mamelucos sararás  
cri louros guaranisseis e judárabes  

orientupis orientupis  
ameriquítalos luso nipo caboclos  
orientupis orientupis  
iberibárbaros indo ciganagôs  

somos o que somos  
inclassificáveis  

não tem um, tem dois,  
não tem dois,  tem três,  
não tem lei,  tem leis,  
não tem vez, tem vezes,  
não tem deus, tem deuses,  

não há sol a sós  

aqui somos mestiços mulatos  
cafuzos pardos tapuias tupinamboclos  
americarataís yorubárbaros.  

somos o que somos  
inclassificáveis  

que preto, que branco, que índio o quê?  
que branco, que índio, que preto o quê?  
que índio, que preto,  que branco o quê?  
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não tem um, tem dois,  
não tem dois,  tem três,  
não tem lei,  tem leis,  

não tem vez, tem vezes,  
não tem deus, tem deuses,  
não tem cor, tem cores,  

não há sol a sós  

egipciganos tupinamboclos  
yorubárbaros carataís  
caribocarijós orientapuias  
mamemulatos tropicaburés  
chibarrosados mesticigenados  
oxigenados debaixo do sol  

 

Na música INCLASSIFICÁVEIS , também presente no CD O Silêncio ,  

Arnaldo Antunes nos fala sobre a origem do povo brasileiro, que é um 

povo miscigenado, formado por brancos,  índios,  pretos:  que preto, que 

branco, que índio o quê?/ que branco, que índio, que preto o quê?/ que 

índio, que preto, que branco o quê?/ que preto branco índio o quê? / 

branco índio preto o quê?/ índio preto branco o quê? Nós, brasileiros, 

somos todas estas raças juntas. No desenvolvimento do poema, Arnaldo 

Antunes começa a criar neologismos fundindo diferentes palavras,  que 

se tornam verdadeiras palavras -valise-étnicas, pois não somos uma raça 

pura. Vejamos:  aqui somos mestiços  mulatos/ cafuzos pardos 

mamelucos sararás/ cr i louros guaranisseis e judárabes/ orientupis 

orientupis/ ameriquítalos luso nipo caboclos/ orientupis orientupis/ 

iberibárbaros indo ciganagôs/ somos o que somos/ inclassif icáveis.  

Antunes nos diz o que somos: somos inclassif icá veis, não haveria  a 

hegemonia de uma raça sobre outra, e isso levanta uma questão de 

irmandande: é inaceitavel  qualquer t ip o de discriminação racial,  pois 

todos nascemos de uma mesma matriz, hibridizada, nosso país é 

miscigenação, e cada um de nós é inclassif icável.   
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Continua o poeta: não tem um, tem dois/não tem dois, tem três/não 

tem lei ,  tem leis/não tem vez, tem vezes/não  tem deus,  tem deuses/ 

não tem cor, tem cores/ não há sol a sós. Não é possível que haja uma 

única lei que nos reja, nem um único Deus, muito menos a hegemonia e 

a superioridade de uma cor sobre as outras. E conclui  nesta estrofe: Não 

há sol a sós.  É preci so uma união,  uma comunhão entre todos, 

envolvendo tolerância, respeito,  e amor pelo próximo, que é um 

respeito e um amor por nós mesmos. Direitos iguais. Igualdades.      

 

Na última estrofe do poema, Antunes nos apresenta novas 

miscigenações lexicais, criando neologismos étnicos, e humanos:  

egipciganos tupinamboclos/ yorubárbaros carataís/ caribocarijós 

orientapuias/ mamemulatos tropicaburés/ chibarrosados 

mesticigenados.  E conclui,  na última frase: oxigenados debaixo do sol.  

Portanto, não somos loiros em n ossa maioria, nosso cabelo é clareado, e 

modificado, é um corpo híbrido modificado, assim como se d ão as 

mudanças no léxico de uma língua, n este caso especif ico, o da Língua 

Portuguesa.   

  

 

Fora De Si  

eu f ico louco  
eu f ico fora de si  
eu f ica assim 
eu f ica fora de mim 

eu f ico um pouco  
depois eu saio daqui  
eu vai embora  
eu f ico fora de si  
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eu f ico oco 
eu f ica bem assim 
eu f ico sem ninguém em mim  

 

FORA DE SI faz parte do CD Ninguém ,  que é o mais rebelde dos CDs solo 

de Arnaldo Antunes,  em minha opinião,  e é bel íssimo. Eu considero a 

música acima uma pequena obra-prima. Curta, que desloca a construção 

normativa da l íngua para nos dizer o que é estarmos “fora de si”.  

Começo pelo título: ele junta duas construções, (eu e stou) fora de mim, 

e (ele está) fora e s i .  Fora de si  sou eu em outro corpo, eu em outro: eu 

f ico louco/ eu f ico fora de si/ eu f ica assim/ eu f ica fora de mim. Com 

pequenas alterações no léxico, muitas vezes alterando apenas uma letra 

(eu f ica assim/ eu f ica fora de mim), ele nos diz o que é f icar louco. 

Louco, portanto, seria alguém que modifica a l inguagem. Isso está muito 

correto, pois pessoas tidas como loucas, muitas vezes alteram suas 

l inguagens,  tornando-as muito mais desautomatizadas de seu uso 

cotidiano pelos ditos seres “normais”, e cr iando linguagens 

profundamente criat ivas. Basta pensarmos, no Brasil ,  em Arthur Bispo 

do Rosário,  que possuía um trabalho com a escrita, que hoje serve de 

referência para muitos poetas e artistas que l idam com o código verbal 

em seus trabalhos poéticos. Fez isso internado em uma instituição 

psiquiátrica. Ou, se pensarmos também em outra f igura expoente, que é 

Stela do Patrocínio, cujo discurso oral ,  carregado de poesia,  chamou a 

atenção de estudiosos, e depois foi  transcrito e transformado em livro. 

São trabalhos transformadores, que emocionam, por sua potência,  e nos 

ensinam que a regra l inguística está aí  para ser quebrada. Portanto , 

Arnaldo Antunes está correto em simbolizar mudanças na l íngua, para 

uma possível  mudança psíquica. Eu f ica fora de mim/ eu f ico fora de si/  

eu f ico oco/ eu f ica bem assim/ eu f ico sem ninguém em mim. Portanto, 

f icar vazio, oco, sem ninguém dentro de si,  é esvaziar uma l íngua, um  
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léxico,  uma sintaxe,  para recriar uma nova sintaxe, mai s potente, e 

menos convencional, portanto, uma sintaxe mais bela,  que comunica 

com maior eficiência , pois provoca estranhamento e reflexão.    

 

Minha Meu 

meu pé minha mão  
meu pai minha mãe  
meu pau meu pai  
meu pé minha mãe  
minha mão meu pé  
meu pau minha mãe  
meu pai meu pau  
minha mão minha mãe 
meu pai  

meu mãe minha mão  
meu pai minha pé  
meu pau meu mão  
meu mãe minha mãe  
minha pai meu pé  
meu pau meu mão  
minha pau minha pé  
meu mãe minha mão  
meu pai                                                                                                                         

minha pé minha mãe  
meu mão minha pau  
minha pai meu mãe  
meu pau meu mão  
minha mãe meu pé  
minha pai minha mão  
minha pé meu pai  

meu mãe minha pau  
meu mão                                                                                                  
meu meu minha meu 
pai pau mão meu 
minha pé mãe pai  
minha minha pau mão 
pé mãe minha meu 
pai meu pé minha  
mãe mão pau meu 
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minha meu minha mãe 
pau pai  

meu pãe minha pão  
minha mé meu mai  
meu mau meu pão  
meu pãe minha mai  
minha pãe meu mé  
meu mau minha pão  
minha mau minha mé 
meu pãe minha pão  
meu mai  

 

A música MINHA MEU, também presente no CD Ninguém ,  é  um música 

constituída de apenas 6 palavras: pé,  mão, pai ,  mãe , minha, meu. 

Partindo de um complexo jogo de combinações e recombinações entre 

estas 6 palavras, ele vai construindo todo um jogo formal, de criação de 

novos signif icados. A letra da música é extensa, o que nos faz pensar 

que ele levou ao extremo as possib il idades de combinação e 

recombinação de tais palavras, cr iando um jogo cambiante. A partir de 

um determinado momento, Antunes começa a trocar letras dentro das 

palavras, também, criando vocábulos semelhantes  gráfica e 

foneticamente, que, pelo contexto , conseguimos identif icar o que 

signif ica, gerando neologismos e semelhanças e dessemelhanças 

fonéticas, e gráficas. Isso nos faz pensar como as partes de nossos 

corpos estão associados aos nossos pais,  geneticamente,  e como o sexo 

nos l iga, pois é geração, e nascimento, e como isto é quase Universal .  

Um poema constituído de elementos mínimos, e que cria, pela 

extraordinária habil idade de Arnaldo Antunes, uma obra-prima. Vale 

salientar também, que isto é uma música, que foi cantada, e é possível  
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de se imaginar a dif iculdade para se cantar esta letra, com sua voz 

jovem, contestadora, e berrada. Ele destrói a l inguagem, para criar 

novas criaturas. E uma nova l inguagem.     

 

 

Envelhecer  

A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer  
A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer  
Os fi lhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer  
Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer  

Não quero morrer pois quero ver  
Como será que deve ser envelhecer  
Eu quero é viver pra ver qual é  
E dizer venha pra o que vai acontecer  

Eu quero que o tapete voe  
No meio da sala de estar  
Eu quero que a panela de pressão pressione  
E que a pia comece a pingar  
Eu quero que a s irene soe  
E me faça levantar do sofá  
Eu quero pôr Rita Pav one 
No ringtone do meu celular  
Eu quero estar no meio do ciclone  
Pra poder aproveitar  
E quando eu esquecer meu próprio nome  
Que me chamem de velho gagá                                                                            

Pois ser eternamente adolesce nte nada é mais demodé  
Com uns ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer  
Não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender  
Que fel izmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr  

Não quero morrer pois quero ver  
Como será que deve ser envelhecer  
Eu quero é viver pra ver qual é  
E dizer venha pra o que vai acontecer  

Eu quero que o tapete voe  
No meio da sala de estar  
Eu quero que a panela de pressão pressione  
E que a pia comece a pingar  
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Eu quero que a s irene soe  
E me faça levantar do sofá  
Eu quero pôr Rita Pavone  
No ringtone do meu celular  
Eu quero estar no meio do ciclone  
Pra poder aproveitar  

E quando eu esquecer meu próprio nome  
Que me chamem de velho gagá.  

 

Eu considero a música acima, ENVELHECER, presente no CD e DVD AAA 

(Acústico MTV Arnaldo Antunes ),  muito importante. A letra possui 

construções inusitadas, e surpreendentes. Mas, o que me chama mes mo 

a atenção, é o seu aspecto humano. Parece, em minha opinião, que 

Arnaldo Antunes soube viver com harmonia, e no mome nto certo, todas 

as fases de sua vida.  Ele fala sobre questões universais em suas músicas,  

(além da elaboração formal, é claro),  que faz com que nos sintamos 

identif icados com elas, pois tais músicas nos ajudam a crescer. Ele fala 

com lucidez coisas que nós talvez não soubéssemos verbalizar, não com 

esta clareza, e de forma tão bonita.  Segue na música: A coisa mais 

moderna que existe nessa vida é envelhecer/ A barba vai descendo e os 

cabelos vão caindo pra cabeça aparecer/ Os f i lhos vão crescendo e o 

tempo vai dizendo que agora é pra valer/ Os outros vão morrendo e a 

gente aprendendo a esquecer. Prosegue: N ão quero morrer pois quero 

ver/ Como será que deve ser envelhecer/ Eu quero é viver pra ver qual 

é/ E dizer venha pra o que vai acontecer. Isto é origina l ,  normalmente 

as pessoas cantam a juventude, a fúria, os confl itos, a paixão, a 

intensidade da juventude. Não à toa muitos músicos excelentes,  

notáveis, que representavam toda uma geração, morreram jovens:  

Jimmy Hendrix, Janis Joplin, J im Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. 

A intensidade foi tão grande, que não foi possível continuar vivendo . E o 

que estariam fazendo hoje? Muitos músicos que envelheceram, parece 

que não querem envelhecer, e cantam a juventude, não sendo mais  
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jovens. Até a aparência de alguns deles revela esta dif iculdade, e, de 

certo modo, compreensível para quem l ida com o Rock.  

 

Arnaldo Antunes nos fala nesta música que envelhecer também pode ser 

intenso, e vivo. Segue na música: Eu quero que o tapete voe/ No meio 

da sala de estar/ Eu quero que a panela de pressão pressione/ E que a 

pia comece a pingar/ Eu quero que a sirene s oe/ E me faça levantar do 

sofá/ Eu quero pôr Rita Pavone/ No ringtone do meu celular/ Eu quero 

estar no meio do ciclone/ Pra poder aproveitar/  E quando eu esque cer 

meu próprio nome/ Que me chamem de velho gagá .  A música é 

envolvente e bonita, além de possuir uma construção original e 

inusitada, e todos com mais de 30 se identif icam com ela.  

 

“Não quero morrer pois quero ver  

Como será que deve ser envelhecer  

Eu quero é viver pra ver qual é  

E dizer venha pra o que vai acontecer ” .   

 

E é isso aí,  isso é viver, envelhecer, e isso é o ciclo natural da vida. Mas, 

com curiosidade, ot imismo e força  criativa.  E que cada ser saiba e 

consiga envelhecer em harmonia com o seu corpo, sua mente, e 

conectado com o ambiente em que está inserido/envolto: nestas 

circunstâncias, serenos, o mundo volta, de certa forma, a ser um útero.  
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Dizem (Quem Me Dera)  

O mundo está bem melhor  
Do que há cem anos atrás, dizem  
Morre muito menos gente  
As pessoas vivem mais  

Ainda temos muita guerra  
Mas todo mundo quer paz, dizem  
Tantos passos adiante  
E apenas alguns atrás  

Já chegamos muito longe  
Mas podemos muito mais,  dizem  
Encontrar novos planetas  
Pra fazermos fi l iais  

Quem me dera  
Não sentir mais medo  
Quem me dera  
Não me preocupar  

Temos intel igência  
Pra acabar com a violência, dizem  
Cultivamos a beleza,  
Arte e fi losofia  

A modernidade agora  
Vai durar pra sempre,  dizem  
Toda a tecnologia  
Só pra criar fantasia  

Deuses e ciência  
Vão se unir na consciência, dizem  
Vivermos em harmonia  
Não será só utopia  

Quem me dera  
Não sentir mais medo  
Quem me dera  
Não me preocupar  
Quem me dera  
Não sentir mais medo algum  

 

Esta música, DIZEM (QUEM ME DERA) que está no CD Disco. É o último 

disco lançado por Arnaldo Antunes, e que, antes de seu lançamento  
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oficial,  foi sendo lançado aos poucos, faixa por faixa, na internet.  É uma 

música muito bonita. Foi feito um belo clipe para ela também. A música 

fala sobre uma dada evolução do homem e do Planeta. Medo, guerra, 

paz. Que as coisas tendem a melhorar,  e já melhoraram muito. Está 

presente aqui também o aspecto humano. Há quem justif ique que o ser 

humano é falho. Mas a  humanidade melhorou, e o Planeta também.  O 

mundo está bem melhor/ Do que há cem anos atrás,  dizem/Morre muito 

menos gente/ As pessoas vivem mais/ Ainda temos muita guerra/ Mas 

todo mundo quer paz, dizem/ Tantos passos adiante/ E apenas alguns 

atrás.  

 

Eu acredito que a evolução do Planeta seja algo que caminhe pela 

compreensão mútua entre os seres, na escala micro, interpessoal, e  

entre nações, na escala macro. Mais respeito mútuo, mais tolerância, e 

um sentimento de amor e compaixão, que gera e gerará a paz. A 

humanidade evoluiu, isso também decorrente do maior acesso à 

informação. Vejamos no Brasi l ,  v ivemos um momento único, diferente 

do passado, em que muitos ativistas (muitos jovens) discorrem 

abertamente sobre um racismo velado em nosso país, e são agentes 

transformadores de uma sociedade. Institui ções de proteção aos 

animais, que levantam uma questão importantíssim a sobre o consumo 

de carne, branca ou vermelha. Esta seria uma outra revolução 

humanizadora pelos hábitos alimentares,  em que l ibertaríamos diversos 

animais da escravidão, de não levarem uma vida l ivre, e com direito à 

vida, como diversas outras espécies de  animais, pois estão destinados 

ao consumo do ser humano. Líderes rel igiosos (não extremistas,  e que 

respeitam outras rel igiões e cultos, além do seu próprio), que pregam 

tolerância, respeito, compaixão e amor pelo próximo. Com estas 

premissas, não haveria  mais guerra, e todo o Planeta viveria melhor, e  
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em paz. A educação é um elemento fundante e uma ferramenta 

transformadora, e que promove a igualdade entre os seres. Toda 

mudança e toda revolução se dá através do acesso à educação e à 

cultura.  

 

A Arte e Filosofia, que cultivamos, como nos diz a música, nos ajuda m a 

nos humanizarmos, com beleza. E a tecnologia está a  nosso serviço, 

nesta caminhada.  

 

Deuses e ciência  

Vão se unir na consciência, dizem  

Vivermos em harmonia  

Não será só utopia  

 

Se um artista inteligente e lúcido como é Arnaldo Antunes diz palavras 

como estas que vemos acima, isto quer dizer que, se alguém intui isto, 

isto existe. E é possível que aconteça. E não apenas no plano micro,  

entre nossas relações cotidianas, famil iares e íntimas,  que podem ser 

harmoniosas ou não, mas no plano macro, entre as nações  do Planeta. 

Eu compactuo desta visão, e com estas intuições. Sei que faço parte 

disto, e que caminhamos para um planeta Terra melhor.  Já chegamos 

muito longe/ Mas podemos muito mais, diz em/ Encontrar novos 

planetas/ Pra fazermos f i l ia is.  
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Lavar As Mãos 

Uma 
Lava outra, lava uma  
Lava outra, lava uma mão  
Lava outra mão, lava uma mão  
Lava outra mão  
Lava uma 

Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira  
Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira  
Lava uma (mão), lava outra (mão)  
Lava uma, lava outra (mão)  
Lava uma 

A doença vai embora junto com a sujeira  
Verme, bactéria, mando embora embaixo da torneira  
Água uma, água outra  
Água uma (mão), água outra  
Água uma 

A segunda, terça, qua rta, quinta e sexta -feira  
Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira  
Lava uma mão, mão, mão, mão  
Água uma mão, lava outra mão  
Lava uma mão .   
Lava outra, lava uma  

 

Selecionei, para f inalizar, esta música,  que fazia parte do programa 

infantil  da TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum. É uma música destinada às 

crianças, para ensiná-las e incentivá- las a lavarem as mãos antes das 

refeições. Havia um clipe veiculado no referido programa, em que 

apareciam várias crianças lavando as mãos em pias  e torneiras.  

 

Porém, a construção da música não é por inteiro infantil ,  e Arnaldo 

Antunes sempre aborda o universo infantil  considerando as cr ianças 

seres inteligentes,  e não destituindo suas qualidades como seres 

pensantes que são, basta nos lembrarmos de seu l ivro As Coisas. Bem, 

ele parte de duas premissas:  Uma mão lava a outra ,  e Eu lavo minhas 

mãos .  Uma mão lava a outra ,  espécie de troca em uma relação entre  
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duas pessoas, trocas de favores principalmente. Eu faço algo a alguém, 

e ele faz outra coisa em troca: uma mão lava a outra. No caso da 

segunda premissa,  Eu lavo minhas mãos ,  trata-se de uma fala de Pôncio 

Pilatos,  em que ele se eximia de qualquer responsabil idade acerca do 

que pudesse ser feito com Jesus Cristo,  eu seu julgamento público ; para 

se isentar de qua lquer responsabil idade acerca do que pudesse 

acontecer com Jesus, sabendo que não se tratava de um preso qualquer, 

ou mesmo se eximir  de qualquer culpa, ou , ainda, garantir um lugar no 

“Céu”. Num sentido l iteral ,  a frase quer dizer: eu não tenho nada a ver 

com isso.  

 

Na música, isso vira brincadeira:  

Uma 
Lava outra, lava uma  
Lava outra, lava uma mão  
Lava outra mão, lava uma mão  
Lava outra mão  
Lava uma 

 

Há uma intertextual idade inteligente na música, mas estas camadas de 

signif icação cabem ao entendimento apenas dos adultos. Às crianças, 

transforma o lavar as mãos em uma brincadeira divert ida (e instrutiva).  

E são duas nossas mãos!  E uma ajuda a outra a f icar l impa!  

 

Nos diz a música:  

 

Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira  
Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira  
Lava uma (mão), lava outra (mão)  
Lava uma, lava outra (mão)  
Lava uma 



[175] 
 

 

A doença vai embora junto com a sujeira  
Verme, bactéria, mando embora embaixo da torneira  
Água uma, água outra  
Água uma (mão), água out ra 
Água uma 

A segunda, terça, quarta, quinta e sexta -feira  
Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira  
Lava uma mão, mão, mão, mão  
Água uma mão, lava outra mão  
Lava uma mão .   
Lava outra, lava uma  

 

Esta música me remete a outra música de Antunes, também veiculada 

na TV Cultura, em forma de vinheta,  e que eu achei importantíssima, 

pois dizia: CRIANÇA NÃO TRABALHA/ CRIANÇA DÁ TRABALHO / CRIANÇA 

NÃO TRABALHA. Isso é de uma inteligência, sensibil idade, e um 

refinamento impressionantes,  pois questiona o trabalho infantil ,  e a 

vida na infância.  

 

 

4.6 O homem cujo corpo era um avião 

 

Como foi dito nas análises das músicas acima, Arnaldo Antunes possui 

um excelente domínio do código verbal,  como poucos . É um exímio 

letrista de músicas,  há muitos recursos formais util izados em suas 

construções que são extremamente refinados, mas há também o aspecto 

humano, como já comentamos,  que faz com que nos identif iquemos com 

as letras, e nos entendamos melhor através de músicas. Os jovens, de 

modo geral,  gostam das suas músicas, se identif icam com elas.  E 

Arnaldo Antunes é um sucesso , em várias gerações.  Ele acessa grandes  
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massas com sua música, levando alto repertório a elas.  E criando 

identidades em nossa sociedade.  Cada ser que nasce, se desenvolve, e 

se torna um ser autônomo, consciente,  e l ivre, é como se fosse uma 

capital federal dentro do próprio País. Um ser que decide, e modifica. E 

a arte faz  parte destas inúmeras construções. Curiosidade, coragem 

artística,  confiança no desenvolvimento de uma LINGUAGEM e RIGOR. É 

assim que se constrói uma obra, e se formam seres humanos  melhores,  

com os pés na Via Láctea.  (Da Fís ica de partículas  a Moisés atravessando 

o Mar Vermelho).  

 

* 

Eu não sou uma dançarina profissional , eu ainda tenho 12.  Eu 

simplesmente fecho os olhos e eu escuto -vejo a música. E eu faço parte 

da música. É simples assim.  1987/ 1988, os anos 80 no Brasil .  As cores, 

os cabelos, as músicas, a dança, a POESIA, a cena jovem, o Pop. Eu ainda 

estou me formando, eu não sou profissional, é por isso que sinto 

lágrimas em meus olhos. Como quem descobre algo novo, de que gosta 

muito, há muito tempo. !  Bravo! Bravo! Eu vi a performance pela TV. O 

edif ício-ruído, o vídeo e as f lores, f lores dos Noigandres>. Bicicletas na 

via à noite. O guarda-noturno, o signo-novo, as luzes e o farol  às quatro 

da manhã. Sorte!  

 

Poesia, Performance, e Música: Um Lance que tem tudo a ver.  
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CAPÍTULO 5 – VANGUARDA POÉTICA-BR:          

AS COISAS  

 

Muito poderia se falar sobre o uso do código verbal por Arnaldo 

Antunes. Um verbal refinado, e uma inteligência aguda. Pequenas 

alterações que ressignif icam o código. Construções que causam 

estranhamento,  por isso f ica fácil  memorizar os trabalhos. Um uso 

original da l íngua, culto, porém, simples, direto e explícito, o que faz 

com que uma parcela maior de pessoas, que não os aficionados em 

poesia, compreendam o que ele diz. Isso é inteligência. É ampliar a faixa 

de recepção, sem fazer concessões na construção da l inguagem. Isso é 

util izar com intel igência o código. Porém, aqui, optamos apenas por 

analisar um trabalho seu que é uma verdadeira obra -prima da prosa 

poética em Língua Portuguesa: o l ivro As Coisas.  

 

A origem do pensamento, o pensamento primeiro, inaugural. O olhar 

primeiro, originário, infantil .  Um olhar desautomatizado, não 

impregnado pela Cultura, este olhar é criativo, não é viciado por normas 

ou padrões. O que nos faz pensar que é da natureza do ser humano ser 

criativo, e que Arte estaria na base  da constituição da l inguagem do 

Homem.  

 

O pensamento-primeiro é criativo: as crianças nos ensinam isto. Que 

caminhos percorrem os homens dura nte suas trajetórias que faz com  
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que esta cr iatividade, esta l inguagem  questionadora e original se 

apague diante de uma avalanche de signos e costumes ? Por que todos 

não se tornam artistas? Muitos estudiosos já f izeram este 

questionamento. O que faz de Picasso um Picasso? O desenho infantil 

também é muito potente. Estamos todos na mesma Nave  constituída de 

signos, mas alguns estão dentro dela e voam sem refletir que estão no 

Espaço, e outros olham através da janela e enxergam as galáxias. Alguns 

tripulantes até se arriscam num voo solo fora da Nave -Mãe. Satélite.  

 

 

5.1 Computando com um cérebro r elativístico 

 

Eu vejo e ouço os sinais dos satél ites. S infonia!, uma melodia de timbres 

me contagia: olhos-ouvidos. Maiakóvski ,  hoje eu dancei ao redor do Sol,  

e ele me saudou. Eu vi o foguete subir  e eu já estava aqui em cima.  Há 

um sincronismo, uma sincronicidade que me ajuda a conectar as coisas.  

 

O início do Séc. XX,  Vanguardas, e o iníc io Séc. XXI , uma arte feita de 

Medulas e Ossos: Aldeia aliada à Internet . Anos 20, Semana de Arte 

Moderna, Anos 50 Poesia Concreta, anos 60 Arte Conceitual,  mais os 

Happenings e o início da Performance, anos 70-80-90, Poesia 

Intersemiótica (esta a inda não foi bem entendida, e divulgada). Alguns 

pontos luminosos  no BR: Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio 

Pignatari ,  Paulo Leminski,  Walter Si lveira, Arnaldo Antunes, Tadeu 

Jungle, Lenora de Barros,  Lucio Agra, Júlio Mendonça, Omar Khouri e 

outras estrelas neste céu de pontos luminosos> lançados os dados.  O 

anjo sussurrou no meu ouvido, eu escuto os sinais . Cantando, cantando,  
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caminho. Há quatro corpos-cabeças unidos em cores debaixo do mesmo 

Sol e o Homem-Cavalo fala: -Avançar!  Então Eu te anuncio nos sinos das 

catedrais.  

 

No l ivro As Coisas  há uma beleza bruta, inteligente. Antunes, neste 

l ivro, passeia pela prosa poética trazendo a palavra em estado bruto, 

concreto, quase l imite de tudo. Eu gosto do expl ícito. Eu gosto de letras 

do tamanho de torres. Eu admiro Jean Dubuffet, e o Kaspar Hauser. A 

fabricação da l inguagem é o que nos transforma em Seres Humanos.  

 

 

5.2 Simulando um corpo virtual,  compartilhando mentes  acesas 

 

Selecionamos 4 prosas poéticas  do l ivro As Coisas ,  para anal isarmos de 

forma breve.  É um livro de prosa. Mas é também poesia. Cada pequena 

prosa possui uma ilustração -  feitas pela f i lha de Arnaldo Antunes, Rosa 

Moreau Antunes, quando tinha 3 anos de idade -,   colocada na página 

ao lado do texto. São 42 pequenas prosas poéticas . Vamos a elas:  
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Abertura 

 

 
 

O pequeno texto que abre o l ivro se chama Abertura. Há o desenho de 

uma espécie de homem-ser com olhos de espanto, sem braços, e o que 

nos causa surpresa e estranhamento (espanto),  é o f im da pequena 

prosa: ( .. . )  um deles adiantou -se em direção a uma rocha  e gritou: 

“Abre-te cérebro!”  Na verdade, trata-se de uma analogia ressignif icada 

e melhorada de Abre-te Sésamo!, a frase mágica usada por Ali -Babá em 

As Mil  e Uma Noites que era a senha para que a porta do esconderijo 

dos 40 ladrões se abrisse automaticam ente.  

 

O que entendemos do texto de Arnaldo Antunes, é que o cérebro,  

quando usado, é capaz de abrir uma enorme formação  rochosa. (O 

homenzinho não possui braços, esta abertura deverá acontecer pela 

palavra (fala),  e pela mente). Portanto, o conhecimento é uma 

ferramenta que possui poderes. Ou, a rocha a ser aberta, seria o próprio 

cérebro, que inclusive possui uma aparência compacta, como se fosse  
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algo impossível de ser aberto. Seria um chamado: Abre -te! (o meu 

cérebro, e o seu), e o mundo se abrirá a nós, e transpassaremos, 

ultrapassaremos barreiras. Transmutando matéria em matéria-em 

movimento: A energia que forma e move tudo. 

 

 

Os peitos 

 

 
 

Este texto possui uma simplicidade que surpreende, pois é o óbvio que 

não havia s ido percebido, ou, ao menos , presentif icado e materializado 

em palavras.  Os seios das mulheres, (são dois),  e  o peito (região 

torácica) do homem. Isto poderia remeter a alguma sensual idade, pois 

estamos falando de regiões do corpo desnudo. Mas não se trata dis so. É 

um olhar inocente,  como se fosse a descoberta de uma criança. No 

desenho, vemos duas formas que remetem a peitos, e algo abaixo, 

centralizado, que poderíamos ler como um umbigo, ou a região pélvica. 

Ou ainda, podemos ler o desenho como um rosto: dois  olhos, e uma 

boca-nariz .   
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Entendendo como um rosto, os olhos apresentam um cert o espanto-

tristeza, e uma boca (talvez) com uma chupeta. Pensando em peitos, nos 

lembramos dos bebês. Respeito, vida. Mas esta é uma leitura, apenas ,  

mais como uma observação.  

 

O que causa espanto mesmo é a construção verbal e a novidade que ela 

nos traz, isso é um signo-novo, original ,  pois antes de me deparar com 

este texto, (pelo menos para mim), eu nunca havia pensado na diferença 

numérica entre peitos e os sexos  feminino e masculino.    

 

Esta construção desautomatizada, nova, faz com que haja uma 

sobreposição de signif icados : o já conhecido (redundante) e o novo 

(original),  e isto faz  com eu memorizemos tais construções ,  presentes 

em todo o l ivro.  Isto é poesia. Isto é construção de l inguagem original . 

Isto é construção do conhecimento.     

 

 

Tudo 
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Pensando primeiro no desenho, ele me lembra um ideograma, composto 

por 3 palavras.  Remete a algo que lembra um equilíbrio. Talvez o corpo 

humano. Há um rosto (com um sorriso), braços, e o negrito da perna 

única nos dá a ideia de potência e velocidade (ou viri l idade). Ou, 

poderíamos ler como um garçom segurando uma bandeja. Ou, algo como 

uma bandeira. Segue no texto: Todas as coisas do mundo não cabem 

numa ideia. Mas tudo cabe numa palavra, nesta palavra tudo. São 

muitas leituras, são muitas coisas no mundo, não dá para reduzir .  

Pensemos no dicionário, e na quantidade enorme de verbetes 

constantes nele. Os vários verbetes que ficaram de fora (em desuso), a 

l íngua é um organismo vivo, e os verbetes que ainda não constam dos 

dicionários, mas virão a ser inseridos, com os novos usos da l íngua. 

Pensemos nos vários dicionários de uma língua. Pensemos nos 

dicionários das várias outras l ínguas do Planeta. Seria impossível reduzi -

las a uma única ideia. Para reduzir ,  temos de pensar no todo.  Tudo cabe 

numa palavra, nesta palavra TUDO.  

 

Vale lembrar que Arnaldo Antunes lançou o l ivro TUDOS no início de sua 

carreira, e, depois, fez um poema visual  em que escrevia, com as letras 

extremamente alongadas, de modo a dif icultar a leitura da frase, 

criando um verdadeiro labirinto de l inhas em que, depois de decifrado, 

era possível ler:  TUDO OU TUDO.  (poema analisado no Capítulo 2 deste 

trabalho).     
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Os Avós 

 

 
 

Neste poema, Os Avós ,  assim como foi dito no poema Os peitos ,  há um 

estranhamento causado pelo óbvio nunca antes pensado. São pequenas-

grandes genialidades estas construções de Antunes. Como ele pôde 

estabelecer tais relações tão simples,  tão conectadas, e tão desconexas 

ao mesmo tempo?, tão óbvias e tão dif íceis  de serem enxergadas,  pois 

estão diante de nossos olhos, e parece eu a gente pula o fáci l ,  como se 

ele fosse desimportante, mas está no fáci l  o dif íci l .  

 

Neto e neta são netos, no masculino. Filho e f i lha são f i lhos, no 

masculino.  Pai e mãe são pais, no masculino. Avô e avó são avós, nos 

diz o texto. Pensando numa relação familiar,  netos,  f i lhos, pais,  e av ós, 

na forma como designou Arnaldo os integrantes das famílias, em 

palavras do gênero masculino ou feminino, o f inal do texto traz uma 

informação nova, e estranha, dado o contexto, pois desautomatiza a  
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leitura e amplia o entendimento: nas relações familiares, os integrantes 

são caracterizados por palavras no masculino. E, por oposição, avô e avó 

são avós (no feminino). Pensando nos avós como os genitores, 

geradores de uma família, os primeiros integrantes, pela sonoridade da 

construção, lemos: avô e avó são a voz. Ou seja, são a sabedoria, 

encarnada. Ou, poderíamos ainda pensar,  sendo avós um substantivo do 

gênero feminino, que o sexo feminino (a mulher),  seria a geradora da 

vida que se pronuncia em cada família,  e se propaga de geração para 

geração.            

 

No desenho que acompanha o texto,  vemos sete cabecinhas-seres 

formando um todo (ideia esta mais clara na cabeça  central) .  Ou, 

poderiam ser várias pequenas naves -espaciais viajando nas galáxias, ou 

ainda pequenos grãos. Todas estas id eias nos remetem à noção de vida,  

geração e propagação da vida. Seja no plano micro, ou no macro. De 

qualquer forma um organismo é com posto por várias células e cada 

célula possui vida, e a vida, como um todo, depende de cada unidade 

para se constituir e se propagar.    

 

 

 

5.3 Libertando o cérebro de Aurora  

 

O l ivro As Coisas ,  de Arnaldo Antunes , é um trabalho de vanguarda. 

Experimental,  que possui um alto (e ref inado) teor informativo; é um 

alto repertório levado à uma parcela grande de leitores. Não há aqui 

concessões ou barateamento de repertório para obter uma boa 

recepção do público.  As Coisas  foi o vencedor do Premio Jabuti de  
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Poesia de 1993 (sucesso entre especialistas),  e é unanimidade entre o 

público leigo, até. Isso nos faz pensar que as pessoas são inteligentes, 

pois apreciam alta informação quando esta chega a elas. É um erro 

baratear para informar.  É preciso saber manipular o código de uma 

forma outra, que faz com que diferentes parcelas da população poss am 

receber estes refinamentos sígnicos. Pérolas para Pescoços . Brasileiros.    
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A FÉ NO FUTURO: CONSIDERAÇÕES FINAIS,  

OU, UM INÍCIO: ADENTRANDO UM POUCO MAIS 

NAS RE-EVOLUÇÕES DO SÉC. XXI 

  

 

É necessário penetrar o desconhecido para se 

descobrir  o novo.                                           

(COHEN: 2004, 62)  

 

Chega com essa bobagem de dizer que o 

sonho acabou, a v ida é sonho e é  preciso ter 

um olhar perifér ico e  s incrônico . (Para fazer 

poesia).   

(SALOMÃO, Wal ly IN:  A Vida é Sonho, Anos 

80. Youtube)  

 

 

Por f im, as Considerações Finais, com olhos no Futuro, em que são 

colocadas algumas conclusões provisórias, “já que nesse processo 

conhecido como semiose, nada é definit ivo, mas indicat ivo de uma 

verdade maior que estará sempre no futuro”. (KHOURI: 2007, 16) 
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O universo não é organizado; do caos, da desordem, surge o novo . 

Encontrei uma ordem (a minha) no universo. Tenho pássaros na cabeça. 

Não aceito um não-lugar na História.  

 

Abordamos neste trabalho uma  poesia que se projeta para o futuro, a 

Palavra Performativa Digital .  A Escrita e seus papéis. Pretendemos 

potencializar a compreensão expandida de escrita criativa, experimental  

-  estrutura óssea do CAMPO TRANSEMIÓTICO: ESCRIT AVISUAL 

PERFORMATIVA E DIGITAL, e,  por consequência, da poesia mais 

experimental,  pensada de forma rigorosa e aberta.  Tomando a obra de 

Arnaldo Antunes como célula -mãe, e em contextual ização com recortes 

de distintos momentos  da história da poesia e das artes, procuramos 

ativar a palavra, a escrita, torná -la viva, compreendendo este código-

linguagem, que define o ser humano como SER HUMANO, e está 

presente em distintas manifestações poéticas, da poesia, passando 

pelas artes visuais, e pela música, o cinema, o teatro, a performance, a 

l iteratura, a web, e, em nossa vida.  

 

Escrever é um trabalho investigativo no qual as id eias precisam estar 

claras, até mesmo no ruído intencional . Isto requer um trabalho diário 

de manipulação do código. Arnaldo Antunes é um excelente fazedor, um 

artista que manipula o código com maestria.  A descoberta pelo óbvio.  

Sua síntese requer domínio do código,  do que dizer, que no caso de 

Arnaldo Antunes, sempre diz coisas inteligentes, e relevantes, e do 

como dizer, a forma, e isto é poesia. Chegar nesta síntese do como, e do 

que dizer, com rigor, beleza e novidade, é o que define uma poesia de 

Invenção.  
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A resposta a nossas inquietações com a l inguagem, curiosidade, força, 

potência,  vontade de construir,  está no fazer.  Produz -se l inguagem, 

para poder ver l inguagem. E, a construção seguinte sempre será  

resultado e uma resposta à produção que a antecedeu, e assim constrói -

se uma poética pessoal, e é assim também que se constrói a história da 

Poesia,  da Literatura, das Artes Visuais, da Música,  do Cinema, do 

Teatro, da Performance. Com continuações de rad icalismos com as 

l inguagens,  experimentações, e rupturas.  Isso requer um exercício 

contínuo com o(s) código(s).  

 

É preciso tempo para compreender o que é feito no presente, e o que 

foi feito na história.  Mas a arte lança uma luz no exato momento onde 

estamos. As poéticas pessoa is podem, e devem, progredir.  A Arte se 

transforma. Este processo é rico e revelador.  

 

O diálogo com nossa própria obra, e com a Arte, de modo geral ,  que 

pode ser intenso, ou menos intenso ;  de qualquer forma, todos os 

envolvidos com Arte saem modificados desta experiência, com a 

sensibi l idade muito mais apurada, e mais felizes. Não há como ficar 

triste diante de uma obra de Arte. Pode -se sentir outros sentimentos,  

que não a alegria, e que geram reflexão e um posicionamento mais 

consciente e crít ico no mundo, e acera dele, mas tristeza, nunca.  

 

Criar uma rede ou interconexão de nervos,  vasos sanguíneos.  

Enlaçamentos. O que nos levaria, idealmente, a nos sentirmos “nascidos  
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de novo” .  Eu-escrita.  Formas de pensar a palavra, e a escrita.  MORRE. 

RENASÇE. NASCEMORRENASCE.  E is o movimento.  

 

Isto tem a ver com o meu estar no mundo, a minha visão como artista,  

sou fruto de meus precursores, particularmente influenciada por 

importantes nomes da chamada Poesia Intersemiótica, como Arnal do 

Antunes, Walter Silveira, Lenora de Barros, Tadeu Jungle, Omar Khouri ,  

Lucio Agra, a lém de Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio 

Pignatari ,  criadores da Poesia Concreta,  e seu Paideuma, e referências 

das Artes Visuais, incluindo Marcel Duchamp, Jean-Michel  Basquiat e  

Jackson Pollock.  Eu aprendi e aprendo com eles, eles são o meu 

repertório, vivo, outras gerações, a minha geração, a minha gênese.  

 

Tentamos situar a inventiva obra de Arnaldo Antunes,  dentro de um 

novo momento, um momento em que se abre um CAMPO 

TRANSEMIÓTICO. Como nos diz Arnaldo Antunes: “Se o campo for um 

campo de visão”. Observar como as l inguagens se parecem e se diferem. 

Assim como ao adotarmos novas l inguagens e estruturas, acenando com 

uma forma interdisciplinar, “verbivocovisual”, que d á conta das 

virtual idades materiais da palavra poética no  campo da escrita,  e do 

digital .    

 

Arnaldo Antunes parece ter conseguido sair d e um círculo restrito  de 

poucos leitores, comum para a Poesia .  O que em parte se explica pelo 

uso do rock e da expressão visual plástica, bem diferentes da poesia 

impressa. Antunes é uma referência na cultura, na Poesia e na Arte  
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Brasileira. É um artista que faz a diferença, e modifica o seu entorno, 

por onde passe.  Eu aprendo com ele. Eu, neste trabalho, e também nos 

outros dois que apresento juntamente com esta Tese, me posiciono 

também como artista (e não apenas como pesquisadora). É da criação 

que surgem minhas idéias mais novas, mais originais. A pesquisa precisa 

estar vinculada a esta criação.  

      

Como nos diz  Augusto de Campos em entrevista : “É  impossível prever os 

caminhos que tomará a poesia. Nas palavras de Maia kóvski,  a poesia 

será sempre “uma viagem ao desconhecido”.  Mas acho cada vez mais 

dif íci l  para os poetas ignorarem os novos instrumentos que lhes fornece 

a tecnologia digital para a elaboração dos seus textos. A essa altura, 

não dá mais para fazer poesia como se fazia outrora,  nem restring i- la ao 

l ivro, embora este continue a ter enorme importância.  É preciso 

explorar novas formas de produção poética, em consonância com as 

novas mídias comunicativas, de forma a assimilar a informação não 

verbal ou icônica à l inguagem verbal .”  Poesia é r isco, e o poético é a  

“linguagem carregada de sentido em seu grau máximo” ,  para f icarmos 

com Ezra Pound.  

 

A poesia será sempre uma viagem ao desconhecido, Maiakóvski. Os 

signos esperam a hora de: Décio Pignatari .   

 

VIVA A POESIA NOVA! VIVA! VIVA A VAIA E VIVA O NOVONOVELHO!  
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Riquezas são diferenças 

 

 
 

 



[193] 
 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA C/  

ARNALDO ANTUNES 
 
 
 
 
Daniele Gomes de Oliveira entrevista  Arnaldo Antunes,  com a 
partic ipação do Prof.  Omar Khouri.  
 
 
 
 
DGO  Arnaldo,  primeiro eu gostaria  de saber como que é  o seu processo 
criativo.  Porque seus trabalhos parecem muitas vezes simples,  mas são 
altamente elaborados,  complexos,  mas resulta em uma solução simples.  
Você trabalha muito uma ideia? Como é o seu processo de trabalho? 
 
AA  Olha,  eu desconf io  de tudo que vem assim de cara.  Que vem, parece  
que está pronto,  sabe? Tudo o que eu escrevo de cara,  pra mim, é 
sempre matéria  pr ima a ser retrabalhada.  Então eu trabalho com muitos 
rascunhos.  Eu não tenho essa coisa do cara que senta e faz um poema 
ou que compõe uma canção de uma vez só.  Eu trabalho tanto por 
adição,  como por subtração.  Então eu escrevo,  muita coisa,  assim, do 
que der no ímpeto,  mas depois  eu vou retrabalhando,  t irando.  Às vezes 
escrevo, sei  lá,  duas  páginas  e t i ro  uma frase que vai  dar em outro 
poema. Enfim,  tem todo um processo. É  como se eu precisasse ver 
materialmente  como fica.  Eu não resolvo tudo dentro da cabeça e 
depois  sai  pronto.  Eu preciso ver materialmente as várias  opções,  as 
várias  alternat ivas para i r  escolhendo,  ( re)editando muitas  vezes .  Até  o 
computador pra mim foi  uma coisa muito importante,  que ajudou muito 
nesse processo.  Porque eu sempre trabalhei  muito com colagem.  
Emendar as partes,  mudar a ordem, sabe?,  então o copy paste.  Eu já  
fazia meio por copy paste ,  então isso veio a ajudar.  Mas mesmo assim, 
eu escrevo à mão, daí  digito,  daí  imprimo,  daí  passo a l impo, daí  
rascunho em c ima do impresso,  daí  volto pro computador,  enf im,  é um 
vai  e vem o tempo todo e sempre cotejando diferentes  versões e 
remontando e subtraindo coisas que não tem a ver.  Esse processo,  meio 
um corpo a corpo com a l inguagem, então,  me leva muitas  vezes a ideias  
imprevistas.  Às vezes  eu parto de uma ideia qualquer,  mas o processo 
de trabalho com a l inguagem vai  me levar num lugar que era totalmente 
diferente da ideia  da qual  eu parti  e muito mais interessante. Tem 
sempre a surpresa de ir  mexendo na l inguagem e aqui lo  trazer  o que 
realmente vale a pena,  sabe? Então essa identif icação se faz meio  
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no processo.  E isso é pra tudo. Pra l inguagem visual,  pra poema, pra 
canção. Eu também quando vou fazer uma canção,  às vezes,  a letra vem 
antes,  às vezes vem a melodia antes.  Não tem uma regra.  Mas quando 
eu vou, eu f ico experimentando várias  melodias  até conseguir  aquela 
que se adequa.  Eu preciso ouvir,  sabe? Então é sempre essa coisa do 
trato material,  sabe? Seja com gravações de melodias,  seja com 
rascunhos de poemas,  seja com versões cal igráf icas  di ferentes  de um 
mesmo poema. Sempre tem esse corpo a  corpo como se fosse  mesmo 
uma material ização  externa das possibi l idades,  sabe? Como um cérebro 
externo,  através do qual  eu penso,  sabe? É um pouco isso.  
 
OK  E  você trabalha todos os dias?  
 
AA  Eu não tenho muita discipl ina,  não,  de definir  um horário,  definir  o 
dia.  Eu posso f icar às  vezes um bom tempo sem fazer nada,  de repente  
vem. Há períodos que eu faço mais.  Às vezes eu estou mais envolvido 
com a gravação de um disco,  por exemplo,  como agora.  Eu vou todo dia 
para o estúdio  e acordo,  já pensando. Vou dormir e não consigo dormir  
porque tem aquela música que tem um detalhe pra resolver,  enfim.  
Então eu estou muito mergulhado nisso,  então as outras coisas f icam um 
pouco em suspensão.  Assim também como quando eu estou f inal izando 
um l ivro,  às vezes você reúne um grupo de poemas e aquilo  dá uma cara.  
Produzo muitos poemas em função daquela  cara que já tem pelo grupo 
de poemas que eu juntei.  Então é um envolvimento com um projeto 
específ ico  e as  outras  coisas f icam meio suspensas.  Mas sempre tem o 
imprevisto,  sempre tem isso.  Estou em viagem fazendo show e vou pro  
quarto do hotel  e acabo escrevendo alguma coisa.  É uma coisa presente 
o tempo todo,  eu tenho um pouco de inveja dessas pessoas que têm um 
horário  de trabalho e tem o horário  de lazer.  Acaba o seu trabalho,  
chega em casa  e pensa em outra coisa,  vai  ver televisão.  Pra mim, não.  
O tempo todo eu estou impregnado daqui lo,  sabe? Então,  é uma coisa 
legal  porque o meu hobby é também o meu trabalho, mas  é uma coisa  
que não tem descanso.  Quando eu entro em férias,  por  exemplo,  é  
quando eu mais  produzo.   Quando eu mais escrevo,  mais  toco violão,  
mais componho. Porque é uma produção que vem muito 
espontaneamente.  Não é,  assim, por demanda.  Não é:  eu tenho que 
fazer uma letra pra uma música que alguém me mandou pra um disco 
que sai  mês que vem, sabe? Então esse t ipo de coisa  é meio angustiante.  
Nas férias,  não.  Eu acabo produzindo aquelas coisas que vem mesmo,  
sem muita requis ição externa.   
 
DGO  O primeiro  l ivro seu que eu l i  foi  o As Coisas .  E me chamou muito a 
atenção.  Primeiro  o que me chamou a atenção foi  o tamanho das  letras.  
Eu nunca t inha visto nenhum livro com tipos grandes,  ass im, como 
aquele.  Foi  novo pra mim. O que eu achava curioso é que os textos,  de 
diferentes tamanhos,  incluindo a ideia  e a visualidade,  cabiam 
perfeitamente nas páginas do l ivro.  Me chamou muito a atenção,  achei  
este l ivro muito bonito e inteligente.  
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DGO  Do Augusto [de Campos] eu vi  que os poemas cabiam dentro de um 
desenho geométrico,  comecei  a observar  isso no Despoesia ,  depois  no 
Não .   Eu f iquei  pensando como é que as coisas se encaixavam,  sabe? 
Como que a ideia,  com aquelas palavras  específ icas,   cabem dentro de 
um desenho,  sabe? E acho que vai  v irando meio que uma br incadeira na 
hora de construir.  Não sei  ao certo se é  isso,  mas este “encaixe”  sempre 
me chamou a atenção,  e me surpreende sempre.  
 
AA  Acho que aí  no caso dos poemas do Augusto [de Campos],  como de 
muitos poemas visuais  da poesia concreta e mesmo alguns poemas 
meus,  a coisa gráfica está muito estruturalmente pensada junto com o 
que está dizendo o poema, sabe? O poema não aconteceria  se não fosse 
naquela configuração  gráf ica.  Como o LIFE do Décio [Pignatar i].  Na 
verdade é uma palavra.  Se você escrever “ l i fe”  não é um poema, mas a 
maneira como ele foi  montando ela página a página e chegou nessa  
síntese  que,  a l iás,  eu ident if iquei  aqui no l ivro do [Jul io]  Plaza,  não é?,  
que tem uma c itação àquele desenho gráfico.  Ou mesmo o ZEN do Pedro 
Xisto. Se não fosse escrito  daquela forma, gráf ica,  não seria um poema, 
não é? É um poema de uma palavra.  Na verdade o que faz,  o que dá a  
poética é a configuração gráf ica.  Então não é um adorno. É algo 
estruturalmente  parte do poema. Então,  o poema é uma síntese do 
verbal  com o visual.  No caso do l ivro As Coisas  é  um pouco diferente.  É  
uma decisão de apresentação gráf ica  da coisa,  como os textos t inham 
diferentes tamanhos,  mas ao mesmo tempo eu acho que eles têm um 
tom que dá unidade ao contexto.  Uma proposta de cada texto falar  
sobre uma coisa do mundo, com essa ótica um pouco virgem. Que 
lembra um pouco o jeito de criança  pensar,  se expressar  também. Ao 
mesmo tempo tem todo um estranhamento que vem disso,  né? Às vezes 
dizendo,  apontando coisas que de tão evidentes  acabam ficando 
estranhas . Como se desse 180º,  360º onde o mais óbvio passa a ser 
estranho por  não ser  reparado daquela  forma comumente. Mas,  então,  
eles têm esse tom uniforme,  são poemas em prosa.  Tem toda uma 
proposta que unif icava os textos.  Só que e les t inham tamanhos  muito 
diferentes.  Tem uns que são uma frase,  outros que são mais longos. Daí  
eu pensei  em dar uma unidade ao l ivro,  mantendo a mancha gráfica  do 
poema na página,  mas ampliando o corpo dela  nos que eram mais 
curtos.  Ou reduzindo,  enfim, uniformizando o formato.  Então era mais  
uma questão de apresentação,  mas  que, claro,  dá um efeito  na leitura .  
É integrante como elemento estrutural  do poema como alguns  poemas 
visuais  que a gente conhece.  Também não chega a ser  um adorno. Eu 
acho que é a lgo que f ica implíc ito  na leitura,  pr inc ipalmente  na 
dinâmica do l ivro,  como que esses textos dialogam com os desenhos da 
Rosa, por ter esse sotaque de uma poética quase infant i l .  Eu pedi para  
ela i lustrar  quando ela t inha 3 anos.  Hoje ela já tem 24. E aí  eu pedi 
para ela fazer os desenhos e aquilo  pra mim foi  muito revelador porque 
eu acho que os textos somente têm uma dimensão;  os desenhos  também 
têm a sua dimensão,  mas a relação entre eles acabou dando uma 
terceira coisa que é interessante para o l ivro.   
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DGO  Agora,  mudando um pouco de assunto,  eu gostar ia  de saber  como 
foi  o seu trabalho como editor,  na revista Atlas.  Você foi  editor em 
outras revistas  também, a Almanak  e  a Kataloki .  Como foi  este 
percurso?  
 
AA  É,  na verdade eu f iz  3,  com algum espaço de tempo. Primeiro em 
1981 eu f iz  o  Almanak 80 ,  depois  em 1982 a Kataloki  e  em 1988 o Atlas.  
Então,  as  duas primeiras  foram bem seguidas,  depois  demorou um 
tempo e tal  pra eu fazer a terceira.   
 
DGO Eu só conheço o Atlas,  que eu vi  na bibl ioteca do Itaú Cultural  e  eu 
achei  l inda,  porque é muito grande,  com cores.  É muito bonita.  Eu 
gostaria  de saber como foi  esse trabalho.  
 
AA  Então,  eu sempre fui  apaixonado pela coisa gráfica,  então só essa  
coisa de fazer  uma revista era um pretexto para estar  na gráf ica 
mexendo nessa l inguagem. Na verdade as duas primeiras,  a Kataloki  e  o 
Almanak 80 ,  foram 1980 e 1981. Foram feitas na época que ainda não 
t inha computador.  Então,  era uma coisa de muita mágica.  Pra negativar  
uma imagem, por  exemplo, que hoje no computador é apertar uma 
tecla,  a gente t inha que mandar  fazer um fotolito,  e voltava,  pra você 
fazer uma emenda no paste up  recortando as letr inhas.  Era tudo muito 
artesanal .  E eu era apaixonado por esse universo.  E ao mesmo tempo eu 
fui  formado,  na minha adolescência  toda,  durante,  sei  lá ,  a  segunda 
metade dos anos  1970, eu acompanhei  todas as revistas  de poesia da 
época e era uma época muito efervescente.  O Omar [Khouri]  mesmo no 
l ivro dele fa la muito dessa cena,  não é? Das revistas  de poesia,  que hoje 
em dia acho que os  blogs  meio que ocuparam esse espaço,  não é? 
Mudou muito.  Tem poucas revistas  de poesia impressa. Mas, tem muita  
movimentação parecida na internet.  Mas aquilo  pra mim era uma 
l inguagem que me seduziu muito.  Conheci  o trabalho de muitos poetas.  
Do Omar [Khouri],  do Paulinho [Miranda],  da Lenora [de Barros],  do  
[Paulo] Leminsky,  da Alice Ruiz,  do Duda Machado. Mesmo coisas do 
Augusto [de Campos],  Haroldo [de Campos]  e Décio [Pignatar i]  que eu 
conhecia dos l ivros,  mas que eles estavam sempre presentes nessas  
revistas  alternativas  de poesia.  O Ronaldo Azeredo,  enfim. E eu era 
apaixonado por essa  produção gráf ica,  principalmente  na coisa da 
visual idade l igada ao verbo. E,  então,  claro que aquilo  me instigou a 
fazer também. E a í  eu conhecia o Sérgio  Papi  e o Beto Borges que 
trabalhavam com a coisa gráfica,  porque editavam jornais  alternativos,  
no f im da década de 1970,  começo da de 1980. E me juntei  com eles e a 
gente fez a primeira que foi  Almanak 80  e  aí  convidei  vár ios  poetas que 
eu já conhecia de produção pelas outras revistas,  e tal,  para 
participarem. Aí f iz  essas duas  revistas.  Depois,  mesmo tendo essa coisa  
das gráf icas,  eu estava estudando l inguíst ica na USP e f iz  um l ivro todo 
artesanal  que eu imprimi nas gráf icas  de vár ias  faculdades da USP.  Lá na 
gráf ica da História,  na gráfica da Letras.  E  comprava os papéis,  era um 
l ivro todo artesanal  também. Então foi  um mergulho,  ass im, nesse  
universo, de acompanhar a coisa da gráfica.  Era uma paixão.  Continua 
sendo, c laro,  mas hoje em dia mais  distanciado porque tem o 
computador.  A gente faz as artes f inais  todas na tela e depois  que vê  
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impresso, e  tal .  Mas era muito legal  porque t inha essa ideia de reunir  
uma produção próxima à gente de várias  áreas.  Não só da poesia,  mas 
da história em quadrinhos,  da fotograf ia,  das artes visuais  de uma 
maneira geral .  E aquilo  acabou sendo uma reunião de af inidades,  vamos 
dizer ass im, que às vezes até tem coisas muito diferentes,  mas que era o 
nosso repertório  de contatos e de coisas que a gente curtia.  O Atlas já 
era um projeto mais ambicioso.  Já  foi  fe ito,  sei  lá,  7 anos depois  da 
Kataloki .  Eu já  estava nos Titãs,  então estava em uma grande gravadora  
e aí  eu soube. A gente começou “vamos  retomar esse projeto” ,  era um 
grupo editor ial  maior.  Era editado por sete ou oito pessoas.  Aí  já t inha o 
Tadeu Jungle,  o Walter Si lveira,  o [Sérgio]  All i ,  o  Sérgio  Papi ,  o Beto 
Borges,  o Nuno Ramos,  enf im, t inha um grupo grande de pessoas.  Teve a 
Zaba [Moreau] editando também comigo,  que era com quem eu era 
casado na época.  A gente era um grupo maior e um projeto mais 
ambicioso.  Eu estava numa grande gravadora por  causa dos Titãs,  que 
era a Warner,  e quem era o presidente da gravadora era o André Midani.  
Eu soube na época. Já sabia,  enfim,  que ele t inha f inanciado,  na época 
em que ele estava na Polygram, a Navilouca  do Wally  [Salomão],  pelo 
Torquato [Neto].  E aí  eu falei,  poxa! E se eu apresentasse  esse projeto 
pra ele como uma possibi l idade da Warner bancar,  né? E ele bancou,  por 
isso que deu pra fazer uma edição. Na verdade, foi  um co-patrocínio.  
Metade do dinheiro  pra gente fazer foi  dado pela Warner e metade pela  
gráf ica onde a gente fez que era um contato  do [Sérgio]  Papi  com o Beto 
[Borges].  E a í  propiciou ser uma edição mais luxuosa,  com um 
acabamento mais bacana.  Capa dura,  e cores,  e ta l.  A gente pensou 
grande.  Aquele formato grande e tal.  E acabou sendo um mapeamento 
mais amplo,  vamos dizer ass im, da produção cultural  contemporânea.  A 
gente pediu colaborações de outros Estados  também. Tinha gente do Rio 
de Janeiro,  enf im. Foi  um projeto mais  ambicioso.   
 
AA  Mas isso tudo, a minha experiência  como editor de revista,  assim, 
junto com esses parceiros me deu muito know how  para que eu passasse 
a fazer a arte f inal  de todos os meus l ivros.  Os meus l ivros eu não 
entrego o  texto para alguém artef inalizar .  Eu meio penso graficamente 
junto com a poesia.  Então essa experiência de gráf ica,  de edição de 
revista,  tudo isso,  me deu muito substrato pra poder produzir  as  artes 
dos meus l ivros e discos também. Que muitos deles eu f iz  a  arte f inal,  a  
capa e ta l.   
 
DGO  E  como que você aprendeu essas coisas já que você cursava  
Linguíst ica na Letras-USP,  na época? Digo,  a parte gráfica,  v isual.  Porque 
o seu trabalho é também visual.  Como você aprendeu isso?  
 
AA  Eu acho que a paixão vai  levando a gente  a fazer.   
 
DGO  Mas você descobriu sozinho? Você lê manuais,  ou vai  
experimentando as coisas,  e,  a partir  dos resultados obtidos,  vai 
descobrindo? 
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AA  É,  sozinho.  Nunca f iz  nenhum curso,  mas não é também uma coisa  
que eu acho que haja  um curso disso,  né? É meio dif íc i l  assim, eu acho 
que a própria Faculdade de Letras trazia um contexto  em que eu 
adentrava algumas áreas nos estudos de l inguíst ica,  de teoria l i terária  e  
tal.  Eu ia escolhendo coisas que se aproximavam desse interesse,  que de 
certa forma aproximava a poesia desse terreno da visualidade . Então eu 
procurava ler  sobre semiótica.  Ia atrás das  coisas que me interessavam 
nessa área.  Da poesia concreta,  enfim. O saber  da faculdade  era um 
saber a mais  que eu fazia com que se aproximasse desses outros que 
chegavam fora do meio acadêmico,  entende? Chegavam no meu 
interesse pelas revistas,  pela música popular ,  pelo cinema, e  essas 
coisas todas iam me influenciando independentemente da faculdade.  E  
aí  eu comecei  a aprender sozinho.  De ir  na gráfica,  ver como faz.  
Também quando começou a ter  computador eu f icava  fuçando os  
programas e daí  descobria sozinho mesmo. Eu nunca fui  de ler manual  
pra aprender a mexer num programa de computador.  Eu sempre f icava  
mexendo. Tinha uma coisa que eu queria fazer,  daí  eu descobria como 
fazer  do meu jeito .  Como usar um programa gráfico para produzir  uma 
arte para um poema. 
 
OK  Tem uma coisa interessante que eu queria até que você registrasse,  
Daniele,  que é o seguinte:  o Arnaldo colaborou bastante na parte gráf ica 
de Artéria 5 e 6.  Pelo fato de ele ter  computador e manjar dos  
programas  e tal,  ele colaborou nas  capas.  Inclusive nas  composições de 
vários poemas  das  minhas antologias  que eu fazia pros a lunos.  Então  
vários poemas foram compostos na casa do Arnaldo,  no computador do 
Arnaldo,  com o Arnaldo al i ,  e foi  bacana.  
 
AA  E  t inha esse meio,  entende? Eu,  por  exemplo,  f iz  umas  artes  f inais  
pra uns poemas do l ivro do [António]  Risério.  F iz um trabalho em 
parcer ia com o Augusto [de Campos] naquele l ivro,  Rimbaud Livre .  Fiz  a  
capa de um l ivro do [António]  Risério,  Textos e tr ibos .  Tinha contato 
com o Carlos Valero que a gente fez,  produziu uma fita chamada Fita das  
Musas ,  que reunia uma produção musical  numa fita cassete,  mas era 
todo um projeto gráf ico.  Então o convívio  com o Omar [Khouri],  com o 
Paulinho,  com o Car los Valero,  com o Walter Si lveira,  com o Tadeu 
Jungle ,  tudo isso,  t inha o Omar Guedes,  que trabalhava com serigrafia.  
Então isso era  uma paixão paralela  à da produção musical  e  poética.  
Tinha essa paixão pela coisa gráf ica mesmo. Fiz com o Omar Guedes  
também, ele chegou a imprimir  e tal.  Não, eu acho que até  ele já t inha 
falecido…  a Teresa [Guedes]  que fez.  Mas eu f iz  a arte f inal  de um 
poema do Roland [Campos],  do f i lho do Augusto [de Campos].  Você tem 
esse trabalho? É bonito,  não é? Ele mandou todo feito a mão e eu fui  no 
computador  reproduzindo.  Enf im,  t inha isso.  Aí  começaram a ter  
convívios.  O próprio intercâmbio com a produção de outras pessoas vai  
trazendo a oportunidade de você ir  aprendendo e fazendo.  De aprender  
fazendo. Não era uma coisa que eu aprendi  a fazer e depois  fui  fazer.  
Tinha paixão pela coisa gráfica e o próprio desejo  de realizar  
determinado trabalho me levava a aprender como fazer.  E claro que uma 
vez que você aprende como fazer,  você passa a usar  aquele repertório  
de recursos na criação.  Aí  você cr ia poemas pra um determinado efeito  
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que você aprendeu,  que dá para fazer de cor,  enfim.  E isso aconteceu 
muito no vídeo Nome ,  que eu não conhecia os recursos de animação,  
então passei  a trabalhar  com o Kiko [Mistrorigo],  a Célia  [Catunda]  e a  
Zaba [Moreau],  que são os parceiros  nesse  trabalho.  Passei  a trabalhar  
com programa de animação e descobri  todo um repertório.  Então tem 
alguns trabalhos do nome que eram poemas que a gente adaptou para a 
música e animação. Outros não. Eu já f iz  eles prevendo que eles 
aconteceriam dentro dessa  l inguagem.  A partir  daqueles  recursos,  
então,  cada recurso novo que você aprende,  ele passa a fazer parte do 
seu repertório  e de possibi l idades para criar .   
 
OK  Você ia perguntar  justamente sobre o Nome ,  não é? 
 
DGO  Sim, sobre o Nome.   
 
DGO  Arnaldo,  eu me lembro que eu fui  v isitar  uma Bienal,  não me 
lembro a edição.  Isso  faz vários anos.  Eu me lembro que havia  alguns  
trabalhos seus,  e também do Walter  Si lveira,  e da Lenora [de Barros] .  
Me lembro de um trabalho seu que era um corredor com lambe lambes.  
Me chamou muito a atenção o seu trabalho  nesta  Bienal,  associado aos 
trabalhos da Lenora,  e  do Walter Si lveira.  Estava l inda esta exposição.  
 
OK  Era  a 24ª Bienal?  
 
AA  Não me lembro.  
 
OK  Era  a Bienal  da Antropofagia.  Não era?  
 
AA  Era a Bienal  da Antropofagia.  Inclusive  esse mural  era em cima de 
coisas do "Manifesto  Antropofágico".  Antropófago ou Antropofágico?   
 
OK  Antropófago.  
 
AA  Antropófago.  Caramba!  
 
OK  Mas é antropofagia,  não é?  
 
AA  É!  Mas eram aquelas  frases do Oswald [de Andrade],  “Roteiros. 
Roteiros.  Roteiros.”  E  t inha alguns motes que eu misturava.  
 
DGO  E  eu me lembro  que me chamou muito a atenção porque hoje é 
comum ver,  assim,  muitos trabalhos de intervenção urbana,  e  
instalações também, com lambe-lambes.  Mas na época não era.  Pra mim 
pelo menos não era comum. Eu nunca t inha visto isso. E eu achei,  assim, 
um negócio jovem, uma l inguagem jovem, sabe? Uma l inguagem viva.  
Porque eu acho o seu trabalho pulsante,  vivo.  Como se fosse um 
trabalho muito jovem, sabe? Eu enxergo assim, um trabalho jovem. Eu 
queria que você falasse um pouco mais  sobre isso,  porque o seu 
trabalho influenciou muito o meu. Depois  que eu vi  esses trabalhos com 
cartazes,  eu f iz  muitos trabalhos com cartazes.  F iz muitos painéis  com 
cartazes colados.  Inf luenciou muito o meu trabalho.  E mesmo o l ivro As  
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Coisas ,  que eu comentei  com você, sobre o tamanho dos t ipos,  depois  
inf luenciou o meu trabalho,  esse l ivro que eu construí,  eu construí  com 
tipos grandes,  tem um trabalho com a visual idade associado à poesia,  ao  
texto.  Eu gostaria  que você falasse um pouquinho sobre isso.  
 
AA  Olha,  esse trabalho com cartazes,  eu f iz  várias  vezes,  com poemas 
diferentes.  E a primeira vez que eu f iz ,  foi  numa exposição chamada 
Arte/Cidade ,  que ocupou um espaço que era um ex-matadouro municipal  
al i  na Vila Mariana.  Que partic ipavam vários art istas,  mas como era um 
espaço,  t inha que dialogar  com aquele espaço.  Que era um galpão  
enorme, enfim.  Vários galpões.  Era um lugar muito grande.  E aí  nos  
muros eu f iz  t rês instalações dessas com cartazes.  E a primeira ideia que 
eu t ive ao fazer isso,  na verdade é o movimento inverso ao que você 
falou,  da arte de intervenção,  intervenção urbana artíst ica  na cidade.  Eu 
queria trazer o feito  que a gente vê pela  cidade,  via mais na época,  
porque agora o [Gilberto]  Kassab proibiu.  Essa estupidez de não pode 
ter cartaz,  não pode ter letreiro,  não pode ter outdoor ,  não pode ter 
neon…  E  eu adorava!  São Paulo era uma cidade meio Tóquio,  né? Cheia  
dessas coisas  e f icou mais tr iste,  eu acho,  com essa proibição. Mas na 
época da minha juventude t inha muito essa  l inguagem de lambe-lambe,  
que era cartaz pra anunciar  show, f i lme,  qualquer coisa!  Enf im, t inha 
também propaganda polít ica,  o que fosse,  mas eles iam colando uns por  
cima dos outros,  uns por cima dos outros,  e aí  o efeito da chuva,  do sol,  
do tempo, ia rasgando esses lambe-lambes e iam aparecendo os que 
estavam por trás e ia se misturando as leituras.  Então esse t ipo de 
efeito eu quis  s imular  ele dando de certa forma uma motivação pra que 
esses rasgos f izessem aparecer trechos das  palavras,  então através de 
uma sér ie de cartazes  com algumas  palavras,  ou alguns  com mais de uma 
palavra,  às vezes,  frases,  e ta l.  Mas de forma que os rasgos dos  rasgos  
iam pintando leituras  imprevistas .  Casuais ,  que misturavam as palavras 
e você acabava tendo um outro t ipo de efeito.  Mas era um desejo de 
simular  um ambiente urbano num espaço exposit ivo,  interno,  ou mesmo 
externo.  Um dos muros do Arte/Cidade  era  do lado de fora.  E o que me 
seduzia era muito isso.  Era não só o aspecto  pop  da coisa,  de ser cartaz  
rasgado,  que é uma coisa que a gente já viu em algumas manifestações  
da arte pop,  mas a coisa de usar isso como uma forma de fazer nascer  
sentidos imprevistos  a  partir  de um número restrito  de palavras.  Então é 
uma coisa que dava uma outra dimensão aos poemas. Você t inha um 
poema, depois  eu repeti  isso muitas vezes.  Fiz  numa galeria  em Niterói.  
Fiz no Museu de Long Beach nos Estados Unidos,  f iz  em Miami.  Fiz num 
festival  de Cuba.  Essas colagens eu f iz  em vários espaços eu acho que 
até que o da Bienal  de São Paulo foi  o últ imo, assim. E cada vez com um 
texto diferente,  então.  E era engraçado porque eu ia colar  aquilo ,  e eu 
aprendi  a fazer a  cola de lambe-lambe. E colava com vassoura e tal.  E  
sempre t inha uns ajudantes.  Eu punha os ajudantes para ajudar a  colar.  
E eu também punha a  mão na massa.  Colava junto e tal .  Só que na hora 
de rasgar t inha que ser eu a rasgar,  porque eles rasgavam de um jeito,  
que não era o meu. Então, t inha uma coisa  assim também da suti leza. 
Então eu ia pintando conforme eu ia rasgando.  E ia  aparecendo uma 
coisa que só eu podia fazer .  Sei  lá.  Então o pr imeiro desses,  um dos 
primeiros que eu f iz,  que foi  no Arte/Cidade.  T inha,  por exemplo,  seis   
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cartazes di ferentes.  T inha “quero”,  “ferro”,  “venha”,  “lenha”,  “chamo”,  
“chama”.  Brincando com o verbo e com os substant ivos.  Chamo-chama,  
venha- lenha,  ferro-quero.  E com as  al iterações  também das 
similar idades  fonéticas dessas duplas  de palavras.  Aí  eu misturava isso 
tudo e acabava tendo outras palavras.  Então “ferro”,  se você rasgava o 
“f"  v inha um “erro”.  Sabe,  esse  t ipo  de procedimento que misturava.  E  
aí  você ident if ica  quando você vê essas palavras.  Mas também surgem 
outras,  né? E essa mistura pra mim é que era interessante.  Uma mistura  
um pouco de acaso com manipulação. Não é um controle  total,  mas é 
uma incorporação do acaso no trabalho.   
 
DGO  Eu tenho uma dúvida também. É o seguinte.  Eu vi  em uma 
entrevista que você parte sempre das palavras.  Do trabalho das palavras  
é que você vai  migrando para outros campos,  não é? Foi  alguma coisa 
assim. Eu entendo um certo domínio  das  palavras.  Mas o que eu não 
entendo,  é um domínio do corpo,  que eu acho que você possui .  Como, 
por exemplo,  de onde surgiu o seu modo de dançar? Ou também nas 
performances.  São coisas que eu não sei  como é que se faz,  porque eu 
não trabalho com o corpo,  é uma curiosidade,  e uma dúvida muito 
grande.   Parece que é tudo muito controlado,  com domínio  do que fazer,  
entende? Um domínio  do corpo,  e da voz.  A forma como você usa a voz e 
o corpo. Eu não entendo isso,  porque eu não sei  fazer.  Você treina?  
Como que você faz? Porque parece que você tem um domínio  daquilo.  
Mas eu não sei  se é um negócio f luido,  assim, se é natural,  ou se você 
treina bastante.  É uma dúvida.  Porque eu não tenho. É uma dúvida em 
relação a isso.  Entende? 
 
AA  Não,  então,  em pr imeiro lugar,  não tem isso de eu partir  sempre da 
palavra,  pra qualquer  coisa que eu faço.  Muitas músicas  eu faço uma 
melodia e ta lvez um ano depois  eu ponho uma letra e aqui lo  se torna 
uma canção.  Ou às vezes tem só uma brincadeira visual  que aqui lo  vem 
depois  um texto,  enfim, vem junto,  muitas vezes.  Eu fale i  que eu 
comecei  com a palavra,  seria mais  ou menos uma coisa mais sincrônica,  
assim, no tempo,  na juventude,  e ta l.  Eu me sentia mais  íntimo da 
l inguagem verbal  e através dela eu fui  pra música,  quase que um desejo 
de dar mais  carga s ignif icat iva  às palavras,  através da entonação,  da 
melodia.  Ass im como nos recursos  visuais .  Então é  como se a palavra 
fosse uma espécie  de porto seguro onde eu me aventuro em direção a  
outras l inguagens.  Mas não que isso se refira  a cada produção.  Por  
exemplo,  pode ter uma canção que a música veio antes.  A música me 
levou a fazer uma letra ou as coisas muitas vezes vêm junto.  Então,  não 
tem assim uma ordem que as  coisas  vem, que eu sempre  parto da 
palavra pra fazer outras.  Isso é mais num sentido da minha história,  
entende? De descoberta dessas l inguagens.  Não é à toa que tudo o que 
eu faço de certa forma envolve a palavra.  Seja a palavra cantada,  seja a 
palavra escrita,  seja a  palavra dentro de uma instalação ou de um vídeo,  
enfim. Pode até não ter palavras no poema visual ,  mas tem sempre uma 
signif icação poét ica que remete a alguma referência verbal,  sei  lá.   Mas 
a coisa do corpo é sempre muito espontâneo. A única vez que eu ensaiei  
coreografia,  foi  no comecinho dos  Titãs  que a gente fazia  a lguns  passos,  
conjuntos,  vamos dizer.  A gente t inha,  cantando “Sonífera  I lha” ,  a gente  
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t inha um passo ensaiado, e tal.  Mas depois  do primeiro  disco,  assim, 
tudo o que eu f iz  foi  sempre o  que aquela  música  me levava fazer em 
cima do palco,  e tal.  Então, o jeito  de dançar,  c laro que eu tenho a 
consciência  de que quando eu vou fazer um show, não é só a voz que 
está importando.  Você está informando com a música,  com a roupa que 
você está usando,  com o gesto que você faz,  então essa consciência está  
impregnada.  Mas nada é ensaiado.  Tudo é muito espontâneo ao mesmo 
tempo. E então,  eu acho que aquilo  resulta em informação original  e  
tento fazer de um jeito que eu descubro que acaba tendo uma 
personalidade própria.  Mas não é nem pensado,  nem ensaiado,  nem 
nada. É muito o que eu sou levado a fazer.  Porque também tem uma 
energia de estar  em cima do palco que é muito especial,  que é a  coisa 
de estar comparti lhando a coisa com muitas pessoas no auditório.  Isso 
traz uma intensidade, que a gente acaba atuando,  mas sem 
previsibi l idade.  Pra  mim é muito,  muito espontâneo.  Tem até coisas que 
eu faço num show  e  posso repetir  em outro.  Então,  entra para o  
repertório,  mas é muito espontâneo.  É muito já incorporado,  assim, não 
passa por um conceito,  por uma concepção de uma coreografia,  ou de 
um ensaio.  Nada disso.  Eu acho até que é  muito mais descontrolado do 
que controlado!   
 
OK  Porque você não faz uma aeróbica no palco,  não é? Como muita 
gente a í  do mundo da pop music,  e  ta l,  tudo na aeróbica.  O que é na 
verdade uma coreografia  marota,  né? Quando eu vejo o  Joe Cocker,  por  
exemplo,  tal,  com poucos gestos…  Ele até  fala,  né? Eu acho que você 
consegue falar  com o corpo,  Arnaldo.   
 
AA Aliás eu sempre fui  encantado por essa versão do “A  L itt le  Help From 
My Friends”  que o Joe Cocker canta no Woodstock,  tem uma coisa…  
aquilo. . .  
 
OK  Aquilo  é fantást ico!   
 
AA  Então também tem isso,  da gente ver coisas que são inspiradoras  e 
você acaba aprendendo com elas,  né?  Aquilo  é  fantást ico!  Mas sem 
pensar naquilo,  nem querer imitar,  nada. Você vê o que é  potente  e isso  
de certa forma acaba,  sei  lá ,  incorporando.  Ou o James Brown, também, 
no palco,  que era uma loucura,  não é?  
 
DGO  Digo isso,  porque eu vi  uma apresentação sua muito  curta,  
s intética e potente ao mesmo tempo. Num evento que aconteceu,  acho 
que já aconteceram várias  edições,  no Centro Cultural  [São Paulo -  
CCSP],  que se chamava “Poetas  por Quilômetros Quadrado”,  alguma 
coisa ass im. E era uma coisa muito curta,  mas achei  muito bonita a sua 
apresentação.  Acho que foi  o ano passado.  Não me lembro.  Era muito 
forte,  foi  muito curta e impactante.  Me impressionou muito.  
  
 
AA  Não era no mesmo dia que teve uma poeta da Espanha?  
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DGO  Isso,  é!  Foi  muito forte.  Foi  super curta,  mas foi  muito potente,  
muito forte.  Eu lembro que me chamou a atenção isso.   
 
AA  Eu acho que também tem isso de usar o corpo junto com a voz.  Então 
aquilo  não é uma coisa separada.  Então tem até um número que eu fazia  
que eu f icava me estapeando.  Não sei  se eu f iz  esse dia.  
 
DGO  Eu acho que fez.  Foi  impressionante.  
 
AA  Enfim, então,  essa  coisa da performance  tem um pouco isso,  traz um 
pouco isso:  Ideias  de usar o corpo junto com a voz.   
 
DGO  E  de onde que surgiu essa sua ideia de explorar esse tom grave da 
voz?  
 
AA  Na verdade esse já  é o meu tom natural  de voz.  Eu quando comecei  a 
fazer música,  ass im, os Titãs foi  como que uma escola pra mim. Aprendi  
a cantar já em cima do palco.  Já ensaiando.  Na verdade não é que eu era 
um cantor,  por exemplo, que eu me apresentava cantando músicas de 
outros autores e  depois  comecei  a compor.  Eu aprendi  a cantar pra 
poder mostrar  as composições que eu fazia.  A pr imeira coisa  veio o 
desejo de compor.  Porque t inha toda uma influência também da música 
popular bras i leira.  Quando eu era  jovem, que era Caetano [Veloso],  
[Gilberto]  Gi l ,  Chico  [Buarque],  Mi lton [Nascimento],  Luis  Melodia,  
[Jards]  Macalé,  enf im, Walter Franco, t inha um monte de coisa que eu 
admirava.  E depois  descobri  das coisas mais antigas:  Noel Rosa,  
Lupic ínio  [Rodrigues],  Lamartine [Babo],  Ismael  Si lva,  Luis  Gonzaga,  
sabe? Todo um repertório  de coisas que eu achava muito sofist icadas. 
Então aquilo  me inspirava a querer compor.  Que era uma coisa que eu 
l igava também à produção da poesia.  Enfim, acho que todo os contexto  
dos anos  [19]70 e [19]60 t inha muito  isso,  esse vínculo da poesia ,  com a 
música popular.  A coisa do Augusto [de Campos] com o Caetano 
[Veloso].  A coisa  do Torquato [Neto],  a  coisa do [Paulo]  Leminski,  
mesmo de f lertar  com a música  popular.  Até antes deles,  o Vinícius [de 
Moraes],  então,  tem esse namoro da poesia  com a música popular.  E eu 
me via um pouco identif icado com essas áreas.  Então eu comecei  a coisa  
de querer cantar pra mostrar as músicas  que eu estava fazendo. E aí,  
como eu estava dentro dos Titãs,  que era uma banda de rock,  e  tal ,  que 
é uma coisa que tem que ter um volume de voz,  uma potência vocal  pra  
ser ouvido,  pra competir  com o peso do som de uma banda de oito 
pessoas,  com duas  guitarras,  bateria,  e tal.  Então, eu cantava  
geralmente  música em tons muito mais altos  que a minha região natural  
de voz pra poder dar mais volume e cantar berrado mesmo, o que t inha 
a ver com a estética que a gente estava buscando. Então,  músicas  como 
“Lugar  Nenhum”,  “Comida”,  “Porrada”,  enfim. São músicas  que eu canto  
berrado em tons muito altos pra minha região vocal.  Quando eu saí  dos  
Titãs,  eu t ive l iberdade pra experimentar  uma var iedade maior de 
gêneros,  de formações instrumentais,  de explorar outras regiões da 
minha voz.  Lá dentro  não t inha tanto espaço. E aí  eu passei  a  poder 
cantar tanto berrado quanto grave.  Não é que eu deixei  de cantar  
também algumas coisas em tons mais  altos,  mas fui  cada vez mais me  



[204] 
 

 
adequando ao tom natural  da minha voz,  que é grave mesmo. Eu cantei 
em coral  durante  um ano quando eu morei  no Rio [de Janeiro]  em 
[19]79.  E eu era baixo,  baixo.  Tem o baixo,  barítono,  e eu era  o mais 
grave,  assim. Então é  uma região grave e a í  e passei  a  aprender a usar 
ela expressivamente  também.  
 
DGO  Tem uma música que me chama a atenção,  já que você está falando 
sobre seu tom de voz,  mas no CD Ninguém, tem uma música que sempre 
me chama muito a atenção porque eu acho ela incrível!  Porque são 
fragmentos de palavras justapostos  e  recombinados,  e eu não sei  como 
é que você canta aquilo.  Eu realmente f ico  cur iosa com isso.  É aquela  
música “Minha  Meu”.  Eu não sei  como é que você canta aquilo,  porque 
aquela música é incr ível,  não é? É muito boa! 
 
AA  É  uma loucura.  Inclus ive na época que a gente estreou o show de 
lançamento do Ninguém  era a única música que era impossível  de 
decorar a letra.  Então  eu cantava no palco segurando a letra num papel,  
porque era uma coisa que eu t inha que ler.  Alguns  trechos eu decorava,  
mas era muito dif íc i l .  Porque ela é toda cheia de armadilhas,  não é? Ela 
começa com essas cinco palavras “meu ,  minha, pé,  mão e pau”,  “meu  
pau”,  “meu  pé”,  “minha  mão”,  “minha  mãe”,  “meu  pai”.  Eram só umas 
oito ou dez palavras,  mas a ordem delas vai  mudando. Depois  passa,  a 
concordância  delas muda a própria configuração de cada palavra,  
fazendo esses amálgamas.  Então vai  cada vez misturando mais as  coisas,  
não é?  
 
OK  Os seus l ivros são divulgados em Portugal,  ou não? 
 
AA Eu t ive uma antologia lançada lá.  Por  aquela editora Quasi,  que 
agora fechou,  mas chegou a editar  a lgumas coisas do Brasi l .  Chegou,  
acho que um l ivro da Adriana Calcanhoto,  acho que uma antologia,  não 
sei.  Era uma editora bacana, e tal ,  e eles editaram uma antologia.  Até  
saiu  antes dessa antologia da Publifolha e  é parecida.  Foi  uma espécie 
de ensaio até pra depois  fazer a da Publi folha.  Depois,  quando me 
convidaram para fazer a da Publ ifolha eu já t inha um esboço com as 
coisas que eu pensava nessa edição portuguesa.  Eu tenho aí,  eu te dou 
um. Mas fora essa antologia,  nunca t ive nada lançado,  ass im. Saiu  agora  
uma antologia  na Espanha.  Da editora do Aníbal  Cristóbal ,  sabe? Sabe 
quem é? 
 
OK  Não.  
 
AA  Um poeta,  ele é espanhol,  mas morou no Brasi l  por um tempo, e fez 
um editora de poesia.  Inclusive  lançou também uma antologia  do [Paulo] 
Leminski  lá na mesma coleção.  Eu te dou esses dois.   
 
OK  Arnaldo,  geralmente você faz a letra,  não é? Mas às  vezes  eu me 
surpreendo quando a letra não é sua também.  
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AA  É.  Acontece também. Eu já musiquei  poemas de outras pessoas.  Já f iz  
melodia pra letras  alheias,  enfim. A “Socorro”,  a letra é  da Al ice Ruiz.  
Ou musiquei  um poema do [Paulo]  Leminski,  “Além  alma”.  Acontece 
também. Em muitas composições,  também, às vezes,  com a Marisa  
[Monte] e  o Car l inhos  [Brown]  acontece  muito isso.  A gente  f ica junto os 
três,  mas os três participam da feitura da melodia e da letra.  Então,  uma 
coisa que um fala,  o outro pega e transforma.  Então,  acaba sendo uma 
produção conjunta.  Agora,  na maioria  dos casos,  quando tem parcerias  
assim, as pessoas ou me mandam uma melodia pra eu colocar letra,  ou 
me pedem uma letra pra musicar.  Muitas vezes eu sou autor da letra,  
mas nem sempre.   
 
OK  É  porque são surpreendentes  as  letras,  não é?  E ao mesmo tempo 
que passa uma simplicidade,  na verdade não é.  Há uma alta 
complexidade nas suas letras.  Porque ninguém chega al i  sem uma 
sensibi l idade tão especial  como a sua.  Mas esse resultado, mesmo o 
l ivro As Coisas ,  eu acho uma obra pr ima aquele l ivro.  Realmente é o 
l ivro inteiro.  Você não simplesmente reuniu.   
 
AA  É.  Ele foi  pensado mesmo. 
 
OK  Fragmentos de uma prosa poética,  tal,  mas aquilo  é um l ivro inteiro.   
 
AA  Foi  pensado pra ser.  É uma coisa que eu me propus e fui  
desenvolvendo.  Esse l ivro t inha um projeto.   
 
OK  Explorar  a coisa do universo infanti l ,  não é? Mas é um adulto,  
adentrando aquele universo,  não é?  
 
AA  É,  eu nunca pensei  no As Coisas  como um l ivro dest inado ao público  
infanti l .  Pelo contrár io.  É a necessidade do adulto passar  a ver  com o 
estranhamento  de uma criança.  
 
OK  Até se redescobrir  al i ,  não é? 
 
AA  É.  É.  Eu lembro muito daquele poema do Oswald [de Andrade] que 
ele fala “Aprendi  com meu fi lho de dez anos  que a poesia é a descoberta 
das coisas que nunca vi.”  É  um pouco nesse caminho.   
 
OK  E  a sua experiência com as monotipias?  Esses experimentos,  você 
cessou? Pretende cont inuar? Como é que é?  
 
AA  Cessei  temporar iamente. 
 
OK  E  como você resolveu começar a desenvolver  as cal igraf ias?  
 
AA  Então,  a coisa cal igráf ica  sempre foi  uma paixão.  Assim que eu 
conheci  o [Edgard] Braga que trabalhava  com isso e era dos  meus 
contemporâneos,  o Walter S i lveira  e o Tadeu Jungle que curt iam isso.  O 
Gil  Jorge também, enf im, t inha uma galera.  A Go, com que eu fui  casado  
 



[206] 
 

 
e a gente fez  uma exposição de caligrafias ,  enf im. Era uma paixão.  Eu 
sempre vi  na  cal igrafia  quase um correspondente  do que a  canção faz  
com as palavras .  Uma espécie de entonação gráf ica.  E você pode através 
dos recursos cal igráf icos  dar r itmo,  dar tonalidade,  dar  informações que 
vão interfer ir  no sentido das palavras  através do traçado manual .  E  
também assim como a música,  o canto é muito l igado ao corpo,  não é? 
Você canta  com o corpo. O ar,  tudo isso,  a voz…  Eu acho que a cal igrafia  
também traz o gesto.  Traz um rastro,  uma marca f ís ica,  não é? É muito  
l igada à mão,  ao tremor da mão, tudo isso.  Então esse fascínio  pela 
cal igraf ia  me levou a  visitar  o [Edgard] Braga.  Eu era  apaixonado pelas  
coisas cal igráf icas  dele.  Aqui lo  eu acho uma produção impress ionante,  
tudo isso.  E comecei  a fazer e  tal .  Depois  de um tempo eu descobri  um 
recurso que foi  interessante pra mim, que é essa  coisa  da monotipia.  
Que eu escrevia  numa base e carimbava.  Usava t inta de carimbo que só  
se encontrava no mercado bras i le iro  em quatro cores.  Que é verde,  azul,  
vermelho e preto.  Então eu f iz  uma série usando as cores  que t inha e 
que na verdade davam combinações muito legais .  E eu escrevia  numa 
base e car imbava num papel  de gravura e aquilo  era o que era.  Isso dava 
um efeito de textura interessante,  mas também era um desafio,  porque 
você tem que escrever ao contrário,  invertido,  pra  sair  legível .  Então 
essas inversões eu acabava usando, e aí  eu descobri  que pra escrever 
invertido era mais fác i l  escrever com a mão esquerda,  enf im. E a í  t inha 
uma incorporação do tremor mesmo de uma mão que não está 
habituada a escrever e então tem toda uma coisa express iva que pintava 
do fato de eu estar  escrevendo ao contrário  e com a mão esquerda.  
Então fui  incorporando isso e a  sobreposição de palavras  em cores  
diferentes.  Algumas eu car imbava e  deixava secar  e depois  car imbava 
outra cor.  Enfim. Algumas delas  tem aqui,  né? Ali .  Aí  eu f iz  uma 
exposição grande com isso.  Eu tenho desejo  de fazer um l ivro disso um 
dia,  mas eu levei  na Cosac Naify  e eles não se interessaram.  
 
OK  Mas você tem tudo já fotografado?  
 
AA  Tenho. Tenho fotografia,  tem que tratar,  enf im, pensar.  Mas eu f iz  
uma grande exposição lá no [Centro Universitár io]  Maria Antônia  [USP]  
e depois  na galer ia  lá no Rio [de Janeiro]  da Laura Marsiaj .   
 
OK  Eu visite i.  
 
AA  Você foi  lá no Rio [de Janeiro]?  
 
OK  No Rio [de Janeiro],  não. Eu visitei  no [Centro Universitário]  Maria 
Antônia [USP].  Nossa!  Que maravilha.  
 
AA  E  daí  eu quis  editar as imagens  na parede não como quadros,  mas 
visto assim, na altura  do olho.  Eu quis fazer da parede uma espécie de 
página que você diagrama com imagens do chão ao teto,  enf im.  
 
OK  No [Centro Univers itário]  Maria Antônia [USP] foi  assim.  
 
AA  Foi  assim. E aí  f icou um resultado gráfico também.  



[207] 
 

 
DGO  Eu vi  essa exposição do [Centro Universitár io] Maria Antônia  [USP]  
e f iquei  impress ionada,  porque a sala era muito pequena e t inha muita 
informação.  
 
OK  Era  a quantidade de trabalhos,  não é?  
 
DGO  T inha muita informação do chão ao teto.  E era l indo,  não é? Eu 
entrei  e  pensei  “Nossa!”.  Eu não consegui ler num primeiro  momento, 
mas eu pensei  “Tem  coisas escritas  aqui”.  Aí  f iquei  tentando ler .  Achei  
uma coisa muito l inda.  Porque havia o si lêncio  da sala,  mas era muito 
ruidoso,  não é? Era tudo muito ruidoso.  Achei  muito bonito.   
 
AA  Era o excesso de informação,  não é? Ao mesmo tempo você vê um, 
vê outro.  É um exercício  de decifração também. Eu acho que a  cal igraf ia  
acaba também brincando com isso.  Com as coisas semi- legíveis  que você 
acaba tendo que decifrar,  então tem um desafio  também para o olho, 
não é?  
 
OK  Arnaldo,  e aquela  exposição  que eu vi  lá,  na Secretaria  de Cultura,  
na Líbero Badaró,  né? Onde foi  essa grande exposição e tal .   
 
AA  [19]80 ou [19]81,  não é?  
 
OK  Eu tenho até  o poema, tem o poema do [Edgard]  Braga no folder da 
exposição.   
 
AA  Tem. 
 
OK  Aqueles trabalhos,  eles existem ainda? Eles estão em coleções 
particulares?   
 
AA  Eu tenho um aqui .  A Go f icou com quase todos,  ela tem. Outro dia eu 
fui  na casa dela pra ver o trabalho atual  dela ,  e tal .  
 
OK  Ela reside em São Paulo? 
 
AA  Reside em São Paulo.  Al i  no Pacaembu.  E aí  ela me mostrou alguns  
que a gente fez na época.  Foi  até emocionante rever.   
 
OK  Aquele “Luz”,  não sei  quantas mil  vezes a palavra " luz".  Será que 
esse ainda tem? Era dela ou seu esse? Ou era dos dois?  
 
AA  Eu nem lembro mais,  Omar.  
 
OK  Eram três mil  vezes a palavra " luz".  Uma coisa impressionante.   
 
AA  T inha alguns que eram só da Go,  alguns que eram só meus,  alguns de 
nós dois .   
 
OK  Aquela exposição foi  muito bacana.   
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AA  Nem me lembro se talvez era um que era só da Go. O da “Luz”.  Mas 
foi  legal,  daí  a gente  pediu duas apresentações para o convite ,  e tal.  
Não,  três apresentações.  Para o [Roberto]  Agui lar,  para o Jul io  Bressane 
e para o [Edgard]  Braga. E  o [Edgard]  Braga fez a apresentação dele de 
uma forma caligráfica.  Muito amorosa,  assim, muito bacana.  Dizia ele: 
“Arnaldo,  Go,  vai  aqui  meu caligrama de amor!”  Era uma coisa assim. E 
aí  a gente fez a exposição,  teve uma performance no dia do evento.  Eu 
era,  pô,  t inha vinte,  v inte e um anos.   
 
DGO  Omar,  eu já terminei  minhas perguntas.   
 
OK  Alguma coisa mais  que deixa você intr igada e  queira perguntar?  E o 
Arnaldo é um colaborador contumaz de revistas  que ins istem em ficar à  
margem, não é Arnaldo?  
 
AA  A Artéria  é  uma delas.  Talvez um desses exemplos fundamentais  da 
tradição de revistas  alternativas,  assim como a Código  teve uma 
história.  Só que acabou,  não é?,  com a morte do Erthos [Albino de 
Souza],  mas a Artéria  é  um desses pi lares aí.  Porque tem muita revista 
de um número só.  Mas são poucas que tem continuidade como a Código  
teve,  como a Artéria  tem até hoje.  É uma maravilha,  não é? Eu acho 
admirável .   
 
OK  É  interessante,  bom, outras coisas  não…  O Arnaldo é o t ipo do cara  
que quando entrevistado ele diz coisas inteligentes.   
 
AA  Obrigado.  
 
OK  As suas opiniões são sempre muito inteligentes.  Seja qual  for.  Você 
não tem preconceito  com relação a frequentar todo o qualquer  
programa de televisão? 
 
AA  Não,  inclusive adoro. Só não tenho tempo de fazer tudo. Então,  às 
vezes tenho que recusar por falta de tempo.   
 
OK  É  sempre  é uma presença bri lhante,  não é? Realmente  é.  Como o 
Caetano [Veloso]  sempre foi  bri lhante. São  muito intel igentes.  Além da 
sensibi l idade.  Há uma intel igência,  assim, que norteia a  performance.  E  
isso eu acho admirável.  Você não diz uma coisa que não desperte  
interesse,  enf im. Não é? Sempre a resposta é de interesse.  Tem algo que 
escapa do lugar comum. Isso é muito interessante.   
 
AA  inclusive agora que você falou do Caetano [Veloso],  nesse disco que 
estou acabando,  não é? Acabei  mas  ainda estou envolvido com o f im da 
mixagem. Vou sair  daqui e vou para o estúdio.  Tem uma parcer ia com o 
Caetano [Veloso].  Primeira parcer ia  que eu f iz  com o Caetano [Veloso].  
Eu mandei  a letra e ele musicou.   
 
OK  Mas ele part icipa como cantor,  e tal,  não? 
 
AA  Não,  não.  Eu só gravei,  mas é uma parceria nossa.   
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OK  Pô,  que interessante!  E você pretende lançar quando esse  disco? 
 
AA  Começo de outubro.  Eu já estou lançando parc ialmente  alguns  
singles  antecipadamente  no meu site .  Depois  se vocês quiserem, vocês 
entram pra ver.   
 
DGO  Eu vi  no Facebook .   
 
AA  Você viu?  
 
OK  E  já tem nome? Você pode dizer  o nome do disco?  
 
AA  "Disco" .  Vai  chamar “Disco” .  O nome do disco é “Disco”.   
 
OK  A i  que bacana,  que maravilha!  Maravilha.   
 
AA  O que mais  Daniele,  deu? Já está satisfe ita?   
 
DGO  Sim, estou,  Omar.  Eu f iz  muitas  perguntas,  que depois  eu 
reelaborei.   
 
AA  Bom, conforme você for desenvolvendo  a tese qualquer coisa você 
me manda por  e-mail ,  eu te respondo.  A gente combina outro encontro,  
não é? Eu estou aqui.  Porque tudo o que você precisar  de material  pra  
pesquisa,  eu posso combinar,  eu tenho escritório  que tem a minha 
secretária  Sônia que é  super legal ,  e tal ,  e lá tem todo o meu acervo de 
coisas.  Tem todos os l ivros,  os discos.  Até edições que estão esgotadas,  
t ipo o Ou E,  ou a Katalok i ,  o  Almanak 80,  essas primeiras  revistas.  Aí  
você pode ir  lá e ver,  fotografar,  porque não tem exemplares  pra dar.    
 
OK  As coisas que eu t iver,  estão à disposição também. 
 
AA  Inclusive,  você tem os l ivros todos? Os discos?  
 
DGO  Os l ivros todos eu tenho. Os discos,  também.  
 
AA  Qualquer coisa  você combina com a Sônia e  você pega lá,  inclus ive.  
Tem um livro que é mais raro,  que saiu uma edição em Curit iba.  Você 
tem? Esse “Outro”,  que é parcer ia minha com a Jose[ly  Vianna Baptista].   
 
OK  A Josely  [Vianna Baptista]?  Como chama? 
 
AA  O poema chama “Outro”.   
 
OK  Não é um l ivrão? 
 
AA  Um preto,  um grande.   
 
OK  Você me deu. S im, tenho, tenho.  
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AA  Então, tem umas coisas mais di f íceis  de achar,  ass im,  e daí  tem no 
escritório,  você pode pegar  com a Sônia.  Eu ponho em contato.  Você só 
me escreve e a gente combina um horár io.   
 
OK  Atlas esgotou mesmo, né Arnaldo?  
 
AA  Atlas  esgotou.  Eu tenho para mostrar.  Pode fotografar .   
 
OK  Eu tenho também. Se ela precisar,  eu empresto.   
 
AA  Mas deixa eu pegar,  então,  a  antologia  de Portugal…  
 
OK  Eu t inha dois exemplares,  eu dei  rapidamente um e f iquei  com um. 
Esse eu tenho emprestado sempre.   
 
AA  Eu acho que eu tenho um aqui em casa e um no escritór io.   
 
OK  Mas é que tá,  tá esgotadíssimo mesmo.  
 
AA  É  uma pena,  não é? Merecia ter uma re-edição,  não é? 
 
OK  Nossa!  
 
AA  Vamos ver.  Quem sabe algum dia a gente faça.  Deixa eu pegar  lá pra  
dar pra vocês essas…  A antologia da Publi folha você tem, Daniele?  
 
DGO  Tenho, s im.  
 
OK  Ficou a questão do processo criativo,  e tal,  essas coisas.  A coisa da 
caligraf ia,  tal.  O Braga é o Edgard Braga,  você sabe quem é, não é?  
 
DGO  Sei  s im,  Omar.   
 
 
DGO Obrigada,  Arnaldo.  
 
 [f im do arquivo ]   
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“Eu fiquei com mania de liberdade.” 
Nise da Silveira 
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ATENTE AO ADENDO 

 

O Campo Transemiótico e a Poética de 

Arnaldo Antunes: O Presente Pressente... 

 

O olho vê 

A lembrança revê 

E a imaginação transvê 

 

É preciso transver o mundo    

(Manuel de Barros) 

 

 

O impulso transmidiát ico e transemiótico evoca a 

l inhagem de artistas  transgressores,  como Duchamp  

e Cage, e convoca uma PÓS-Revolução.  

(OLIVEIRA, Daniele Gomes de :  DIÁRIO)  

 

Não há certo e errado em arte, há possibil idades de criação, e leituras. 

Deixemos de lado a questão do gosto,  pois ele pouco vale para nos 

auxil iar na compreensão dos fenômenos que envolvem a Arte. “Contra a 

maré da egologia predatória”! ,  para f icarmos com Augusto de Campos.  

Muitas vezes, um trabalho pode ser mal recebido por incompreensão e  
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aí  evidenciam-se diferenças repertoriais, e posicionamentos no mundo, 

que podem vir a ser mais ou menos ousados, mais ou menos corajosos, 

mais comprometidos com a In venção, ou não, com olhos no futuro, ou  

assentados no compromisso com o presente, quando não, voltados para 

o passado. Em um universo em que l idamos com informação, Poesia é 

OURO, e pode haver discordâncias e incompreensão de uma proposta,  

que podem gerar  reações mais ou menos violentas.  Provocar e 

confundir, e incomodar, também é papel da Arte ! Nós não precisamos 

de controle do pensamento. Apontar caminhos, e fazer pensar , s im. São 

muitos os casos que poderia relatar em que um pré -juízo, (um quase 

preconceito), acaba em prejuízo.  E se, porventura, “o censor”,  

temporariamente, se sente vitorioso, quando o tempo escorre pelo f io 

da ampulheta,  logo se configura como um verdadeiro tiro pela culatra.  A 

consciência dos atos tem um poder associativo inimaginável ,  e a Arte 

caminha, sempre.  Essas regras são para sapos. Contra a ordem careta.  

Amor, poesia e l iberdade. Desregramento dos sentidos. Caminho 

seguindo o sol ,  eu trago a voz misteriosa de meus ancestrais, e a mão 

clara de meus precursores me guia . Escuto. Quiseram si lenciar a poesia , 

mas a poesia viveu e eles morreram secos e bab osos com suas fardas 

vitoriosas e seus manuais de estética -acadêmica. Eu visitei o futuro e a 

luz me cortava ao meio. Eu f iz do fogo luz.   

Celebração, o Rito e o sensório em um movimento-ação, em estado de 

performance .  Com olhos no futuro. O Presente Pr é-sente. Por isso,  

apresento 3 propostas de Trabalhos: Esta Tese, e dois volumes: Crít ica 

via Criação no contexto da Pós-Graduação: ANEXOS: 1 & 2.  

A função da crít ica é lançar luz.  

E Discernir .  

A Arte antecipa os Fenômenos.  
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Incorpora, dá corpo ao futuro, e vai! 
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Poesia e Transemiose: Olhos para o FUTURO, e 

Introdução de um Conceito 

 

Essa arte, tomando-se aqui a dialética freudiana, caminha em cima do princípio do prazer 

(dionisíaco) e não do princípio da realidade (apolíneo). O princípio da realidade já diz respeito a 

toda uma “relidade” cotidiana, e é esse o erro, a nosso ver, de todo um teatro racionalista que 

repete esse caminho , não liberando, como diz Artaud, as “potências vitais” do homem. A arte 

e todo processo de salto de conhecimento deve constituir-se de uma parcela de não-

intencionalidade, de não-deliberação. É necessário penetrar o desconhecido para se descobrir o 

novo.  (COHEN: 2004, 62)  

 

Primeiro que não existe esse “fluxo criativo” direto do inconsciente. A chamada “prosa 

automática” é uma abstração; para algo se “materializar” em criação, esse algo já passa pelo 

crivo do consciente, já nasce híbrido. Pode-se falar portanto em graus de criação inconsciente e 

um desses processos extremos é o de artistas que criam em estado de semiconsciência ou 

utilizando-se de impulsos subliminares.  (COHEN: 2004, 63)  

 

 

Muita coisa passou. Mudou a cidade. Emergiu a internet. Vei o a 

revolução Google. Mudou o computador. Mudou o celular. Mudou a 

percepção. Mudou a velocidade. Mudou a comunicação. Vieram as redes 

sociais. O Brasi l  mudou. Mudou a economia. Mudou a pol ít ica. Novos 

artistas surgiram. Novas experimentações, novas idéias ,  novos meios. 

Não é possível ,  hoje,  falar mais em Poesia Intersemiótica. Não digo com 

isso que a Poesia mais Experimental acabou, é o contrário disso, mas, 

falar em Poesia Intersemiótica não cabe mais, passados 1 5 anos do 

início do Séc. XXI.  Falar em Poesia Visual,  também não é possível,  em 

primeiro lugar, porque o termo visual não consegue dar conta deste  
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t ipo de poética híbrida, em que prevalece a fusão dos 

códigos/linguagens, e o trânsito entre os mesmos. Esta poesia pode ser 

também sonora, tát il  e com movimento. O segundo motivo pelo qual  

não se pode mais falar em Poesia Visual,  é que ela  f ica,  muitas vezes,  à 

margem do que seja a Poesia.  Parece que o máximo que foi conhecido e 

assimilado até agora pelo grande público, com exceção dos e xcelentes 

produtores desta poesia, que a produzem, e dos aficionados, que 

formam uma parcela pequena (porém leal) ,  foi a Poesia Concreta, no 

que concerne à visualidade em poesia ,  e a Poesia Concreta carrega, 

ainda, opositores. A Poesia Visual é praticament e desconhecida do 

grande público. É isto o que gostaríamos de alterar. A Poesia Visual,  ou 

Intersemiótica, não pode ficar à parte do que é considerado Poesia, e é 

necessário que ela chegue a um número maior de fruidores. Por 

exemplo, por que não vemos esta  poesia nos l ivros escolares? Tanto no 

que concerne à Poesia e à Literatura,  como no campo das Artes ? A 

produção de l inguagem no país caminhou, evoluiu em experiências que 

se constituem como uma continuação de radicalismos com a l inguagem, 

Pós-Poesia Concreta, e os mais jovens não a conhecem. Não pode mais 

haver esta diferenciação, entre poesia com visual idade, ou sem a 

mesma, o ideal  é que toda poesia fosse experimental,  mas não é.  Esta 

Poesia,  é Poesia, e é Experimental. E la precisa ser vista!  Estamos 

produzindo e contribuindo para experimentação de l inguagens.  

 

O que, na poesia, era lateralidade antes - a questão da visualidade proposital 

nos poemas - passa a ser fundamental e, mesmo, a corrente principal do fazer 

poético no século XX, a que tem sempre mantido como norma a liberdade da 

experimentação. E isto adentra o novo século, o novo milênio. (KHOURI: 2007, 

27) 
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Pensamos até em um novo modelo de vestibular, mais aberto, mais 

f luido, menos mecânico, mais sensível,  o que potencializaria a 

inteligência,  onde esta poesia estivesse presente e acessasse uma 

parcela maior da sociedade, sendo estes seres , jovens,  portanto, 

curiosos, e sedentos por conhecimento. Uma mudança sensível,  pela 

escrita e pela criat ividade. E, evidente, melhoraria o ensino no país.  

 

Cheguei a sonhar certa noite que o VIVA VAIA de Augusto de Campos 

estaria presente no vestibular da FUVEST, o maior e mais importante 

vestibular do país.  

 

Por isso, sem pretender concluir nada, apresento dois  termos para 

sinalizar que vivemos outro moment o histórico e de diferentes 

produções em Artes. CAMPO TRANSEMIÓTICO, e TRANSEMIOSE,  são os 

termos que apresento, como sugestão,  para este novo -espaço-tempo. 

POESIA & TRANS-FUTURO. 

 

Um cenário com antigos agentes,  mas novos agentes também. Uma cena 

jovem hoje, como foi uma cena jovem e efervescente os anos 70 , 80 e 

90 no país. Os poetas intersemióticos hoje são nossos pa is.  

TRANSPORTE. TRANSGRESSÃO. TRANSFORMAÇÃO. PARA UM NOVO 

TEMPO NESTE ESPAÇO. O espaço TRANS-FORMA. Em outro trabalho que 

apresentamos (ANEXO 2), falamos da relação com os transgêneros, e de 

como é novo este novo momento que vivenciamos. Este é o sinal . Eles 

estão na Vanguarda. Nós também estamos. Este é o cenário atual. O 

momento da TRANSEMIOSE , com olhos no Futuro.       
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A SEMIOSE DA INTERSEMIOSE, A TRANSEMIOSE.  

Pensemos na tr íade verbivocovisual,  no corpo performático, na palavra 

performada, na telefonia móvel, no digital  e na web.   

A pluralidade e a síntese: TRANSPOSIÇÃO TRANSPOÉTICA.  

 

UMA TRANS-FORMA, UMA NOVA FORMA.  

 

A PLURALIDADE DE POÉTICAS, e l inguagens, que hoje se dão no campo 

das diferentes poéticas pessoais,  ou seja, das SINGULARIDADES, que 

formam um todo e um panorama rico , para a Poesia e as Artes Visuais.  

Esta cena atual NÃO é mais colet iva;  talvez,  constituída por pequen os 

grupos experimentais .  

 

Porque as l inguagens se fundiram, confundindo os l imites, ou, até 

mesmo, extinguindo-os. Hoje, podemos transitar com fluidez entre estes 

campos, que talvez não sejam mais campos, mas um único espaço 

híbrido e inventivo. Considero, hoje, que somos todos PERFORMERS. A 

Arte mais inventiva hoje está no campo da performance, pensada de 

forma expandida, o que engloba cr iadores de diversas áreas. Décio 

Pignatari nos falava sobre os PERFORMERS DA LINGUAGEM...   

 

AO TRANS-FUTURO! 
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Mas, como este é apenas um sinal,  um farol,  e UM ALERTA, de que 

vivemos um novo momento de produção de l inguagens,  deixo aqui  

apenas esta sinalização, espécie de manifesto.   VIVA A PALAVRA 

PERFORMADA! VIVA A POESIA PÓS-UTÓPICA (VER), A LINGUAGEM 

TRANS-FUTURO. 

 

Com o computador, o poeta abre caminho e força limites, jogando com - e 

semantizando - o extrato “significante” da língua, para forjar novas 

significâncias. E sua intervenção pode ser apreciada em pelo menos 3 planos. 

De saída, como operação crítico-criativa no espaço do vasto território 

escritural que vem se ampliando desde que o capitalismo levou a letra para as 

ruas. Isto é - no plano sociológico da escrita. Em segundo lugar, num plano 

mais ideológico, enquanto utilização de uma materialização objetal do 

pensamento lógico-matemático, em função de uma dimensão lúdico estética 

do fazer humano: subversão da racionalidade tecnicista. E num plano 

propriamente poético, ali onde se pode ferir não só a linearidade do discurso 

como também as imposições da escrita linear. É neste último plano que a 

poesia computadorizada supera a pasteurização visual da datilografia, para 

acrescentar sua beleza distinta à paisagem do mundo. Por incrível que pareça, 

aliás, essa escrita computadorizada promove uma reaproximação com o 

mundo do artesanato. Está mais próxima da caligrafia (e da cacografia, 

obviamente) do que da escrita datilográfica. Uma letra pode ser ampliada, 

colorida, distorcida, animada. O poeta passa a ter, assim, a liberdade de um 

calígrafo anárquico. Em novo contexto e sob novas luzes, evidentemente: neo-

artesanato eletrônico, se assim podemos dizer. E o fato é que, a depender de 

sua habilidade, do seu sentido da forma e do programa que usa, ele pode 

impor à escrita linear a natureza dos grafismos multidirecionais. (RISÉRIO, apud 

KHOURI:2007)                  

 

 

* 

 

Calígrafo anárquico e performer. Em novo contexto, e sob novas luzes. 

Neo-artesanato eletrônico.  
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Este é o novo escritor, e este é o novo poeta, ele não é escritor, ele é 

escriba, ele é calígrafo, um cal ígrafo anárquico, e ele é performer. O 

corpo, mãos, dedos, extensões do corpo, interfaces, teclado & Mente, 

CORPO-COMPUTADOR. Corpo conectado com o Cosmos. Mentes 

conectadas: CAMPO.  

 

São exemplos de artistas transemióticos: Walter Si lveira, Arnaldo 

Antunes, Lucio Agra,  Daniel Scandurra, Yoko Ono, Daniele Gomes de 

Oliveira e outros experimentadores  

E muitos jovens que hoje estão no ensino médio, e construirão a ARTE 

DO FUTURO. Escrita na web, tela-luz, rapidez, interconexão, 

comunicação, redes sociais, exposição, Corpo & Vida.  

 

Em conexão com Wally Salomão, Paulo Leminski,  Décio Pignatari,  E. E. 

Cummings, Augusto de Campos, Renato Cohen, Lygia Clark, Hélio 

Oiticica, Jonh Cage, Haroldo de Campos, Marcel Duchamp, Jean Dubuffet 

& Jean-Michel Basquiat constituímos o Nosso Paideuma!  

 

Na ESCOLA e na ESCALA EXPERIMENTAL CUMMINGS & COHEN,  

Um Cão Andaluz  da escrita computadorizada, POESIA, CORPO-MENTE,        

CORPO-COMPUTADOR, CALIGRAFIA & PERFORMANCE.  

 

Corpo luminoso para ler a  LETRALUZ que sai da tela e escrever com as 

camadas sígnicas  inteligíveis&sensórias superficiais e profundas através 

de cores, de luz, e de letras .  
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Cérebro & Corpo 

Coração 

Campomagnético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSO A PASSO, ISTO:  

 

"Porque a cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e 

que estão para haver são demais de muitas,  muito 

maiores diferentes,  e a gente tem de necessitar de 

aumentar  a  cabeça, para o total”.  Cabeça& 

Experimentação, pelos  olhos de Guimarães Rosa.  
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A HIPÓTESE TUDO OU TUDO,  

BAMBU FORTE NO LAGO DA MENTE 

 Sobre a situação da Escrita Nova no Brasil do SÉCULO XXI ANO 15  

 

Em certas condições, campo de força expandido: são (e não é) transemiótico. 

 

O FUTURO JÁ EXISTE PRONTO, EM PROBABILIDADES.  

ELE EXISTE EM VIRTUALIDADE, MAS EXISTE, JÁ-É. UMA REALIDADE JÁ EXISTENTE, 

VIRTUALMENTE. 

O QUE NOS FAZ CHEGAR A ESTA CASCA-DE-NÓS-FUTURO, QUE É EXPANSÃO PURA, E ESTÁ EM 

CONTATO COM O COSMO, E QUE EXISTE COMO REALIDADE EM NOSSA MENTE, POIS A MENTE 

ENXERGA E VIVE, LIVRE, ISSO, É UM ESTADO DE POTÊNCIA VITAL (CORPO-MENTE). 

ESTE ESTADO DE POTÊNCIA REQUER ESTAR DESAUTOMATIZADO NO MUNDO, E ABERTO E 

ATENTO, E É CERTO QUE HÁ UMA ORGANIZAÇÃO COM O UNIVERSO, MATÉRIA DE MESMA 

MATÉRIA, ENERGIA DA MESMA ENERGIA, NÃO HÁ SEPARAÇÃO, É UM ÚNICO CORPO, 

PULSANDO, TODA A VIDA, VIVA, METONÍMICA, POIS CABE NA PALMA DA MÃO, E NESTE 

ESTADO DE POTÊNCIA, PERCEBE-SE COMO TUDO É UM CORPO-SÓ. O CORPO-MENTE E O 

UNIVERSO.  

COMO O CAMINHAR, UMA PERNA PROJETA-SE NO MOVIMENTO DA OUTRA PERNA, E A 

SEGUNDA PERNA SÓ PODERÁ CAMINHAR SE A PRIMEIRA FOR ADIANTE.  DUAS PERNAS. A 

PERNA QUE SE PROJETA À FRENTE, É A PERNA VIRTUAL, A PERNA QUE REPRESENTA O 

FUTURO. A PERNA ASSENTADA ATRÁS, REPRESENTA O REAL. A PERNA QUE VEM À FRENTE, NO 

MOVIMENTO PERFEITAMENTE SINCRONIZADO, EXISTE COMO POTÊNCIA, E JÁ EXISTE, O 

FUTURO EXISTE, JÁ-PRONTO. A PERNA QUE VEM ATRÁS, E LOGO DEPOIS SE PROJETA PARA 

FRENTE, SENDO O FUTURO, TRANSFERE A ENERGIA. COMO UMA MÃE TRANSFERE SUA 

ENERGIA VITAL PARA O BEBÊ, ATRAVÉS DO LEITE. O CORPO SE CARACTERIZA COMO UM 

SISTEMA, QUE CHAMAREMOS AQUI DE CAMPO OU CORPO TRANSEMIÓTICO.    

A MENTE VIVE O REAL, DA MESMA FORMA QUE VIVE O IMAGINADO, ESTA RELIDADE EXISTE, 

VIVA NA MENTE. PORTANTO JÁ-É REAL. 
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 (E SE NÓS QUISERMOS MAIS VIDA, PARA NOSSA RELATIVA-PROGRAMADA VIDA? SERIA 

POSSÍVEL ESTENDER A VIDA? ALÉM DAS CONDIÇÕES DE RESPEITO AO FUNCIONAMENTO DO 

CORPO E MENTE, CUIDADOS COM  A SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, EXERCÍCIOS FÍSICOS, E BEM 

ESTAR, TALVEZ ISSO ESTEJA NA VIRTUALIDADE DA MENTE. A PROJEÇÃO QUE A MENTE CRIA, E 

QUE SE TORNA REAL.  E o que isso pode ter a ver com Deus? Potencialidade humana. 

CelULA-tronco,  

Com a Célula pluripotencial (TRONCO) você poderá viver muito mais tempo. E isso impactará 

mais do que a revolução computador. 

) 

NO COMEÇO ERA O BURACO NEGRO, O CAOS. NO FIM, O BURACO NEGRO, O CAOS. COMEÇO 

E FIM IGUAIS 

DA NECESSIDADE. ACASO.  

 

Eu não sei bem o que estou tentando explicar, mas SEI QUE existe um futuro-pronto, em 

virtualidade. Ele já-é, pronto. HÁ UM GATILHO QUE DISPARA NOSSAS AÇÕES, E FAZ COM QUE 

ACESSEMOS O VIRTUAL, QUE JÁ-EXISTE, JÁ-É, E SE TORNE REAL. Isso explicaria o acaso? Ou o 

destino? O Acaso é o elo que une realidades distintas, mas, o que é este elo?  Tudo isso está no 

funcionamento de uma mente não-automatizada, ampliada, expandida em ramificações que 

se conectam com o cosmos, uma mente conectada com o cosmos, e ATENTA, E CONSCIENTE, e 

q. conecta tudo com tudo, e antecipa o FUTURO, OU, O CONCEBE.    

Uma mente em estado de transemiose. Em estado de performance, DE FORMA AMPLIADA.  

Isto é ARTE. 

 

EXISTEM 2 TUDOS, UM REAL E UM EM VIRTUALIDADE, MAS ESTE EXISTE-PRONTO, E JÁ-É, POR 

ISSO É TAMBÉM REAL. 

.TUDO É NOTHING. ISSO TALVEZENSEJA A MESMA COISA,  

ESMERA A VIRTUALIDADE DA MENTE. 

 

FÍSiCA DeO.RELHA o ponto Ir:real É REALIdAde 

TRANSMENTEFUTU(toolstous)RO,CIDADECABENAMEN 

TEradares)  

.ETC c-ÍTARÁ 
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ARA NO CAMPO DE FUTEBOL 

Basta saber movimentar as pernas NO ESPAÇO TRANS-UNIVERSAL 

Com consciência do corpo na singularidade-espaço-tempo--eu 

 

MAIS AR, antes da corregida corrida  

 

MACRO e MICRO: joyce 

ATÔMICO e COSMOLÓGICO, física quântica, e teoria da relatividade. se juntam em JOYCE. 

 

A Joyce se prende a materialização do “fluxo polidimensional e sem 

fim” - que é a duréé réelle, o riverrun - élan vital - que o obriga a uma 

verdadeira atomização da linguagem, em que cada unidade 

“verbivocovisual” é ao mesmo tempo continente-conteúdo da obra 

inteira, myriadminded do instante. 

 

Para Cummings a palavra é físsil. O poema cummingsiano tem como 

elemento fundamental a “letra”; a sílaba já é, para seus propósitos, um 

material complexo. A “modéstia tática” dessa atitude poética é 

semelhante à de Webern. 

 

HASARD E ASAS 

   

INVADA ÁREAS 

ONDE NADA É DEFINIDO (áreas - MICRO e MACRO- adjacentes à que conhecemos agora.) 

 

ESPAÇO.       Mesmo perto há distância. 

 

Mas a mente possui a capacidade de teorizar a junção, e juntar NO REAL o VIRTUAL. 
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SOMOS LIVRES COMO PÁSSAROS. Só que os pássaros não são livres. Estamos tão 

compromissados como pássaros, e DA MESMA FORMA, cAGE. 

 

É NECESSÁRIO PENETRAR O DESCONHECIDO PARA DESCOBRIR O NOVO, cOHEN. 

 

O que é tempo? Certamente algo que começa e acaba.  

Mas a mente perpetua O TEMPO e o faz estender no REAL. 

( 

 

TRANSEMIOSE é um estado de performance, principalmente um estado mental outro, mais 

aberto, atento e conectado ao mundo, E AO UNIVERSO, o que potencializa o corpo e a mente e 

sua ação no MUNDO. 

 CAMPO TRANSEMIÓTICO é um campo largo, presente, pulsante e                                     

pensante que envolve A ESCRITA, o que implica pensar em poesia experimental e prosa 

experimental, as ARTES VISUAIS e a PERFORMANCE. 

Nova escrita requer estar dentro deste campo largo e esta amplitude começa na mente, 

aberta, e em POTÊNCIAS VITAIS HUMANAS, de acordo com Artaud. Esta nova escrita requer 

repertório em poesia, domínio do código verbal, olho tipográfico, dedos rápidos que 

possibilitam erros inteligentes, domínio gráfico, o que inclui a visualidade, a tipografia e as 

cores, e a vocação para a performance. Estado mental-corporal.  

 

A língua é um organismo vivo. Palavras nascem. Palavras morrem. Nós construímos este 

patrimônio, sem o qual perdemos nossa capacidade mais humana: a LINGUAGEM. 

Eu sigo resoluta, sempre orientada por minha intuição-percepção, DE QUE EXISTE UMA NOVA 

CENA, E ELA ENVOLVE UMA ESCRITAVISUAL PERFORMATIVA E DIGITAL, e orientada por um 

REPERTÓRIO, e contexto histórico.  

 GEROU AS ESTRELAS E BRILHOU.  

 

HUMANOS & LINGUAGEM.  

OUVIDÃOVISÃOeMÃO. 

FAZER.PLASMAR. 
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TEORIA DA REALIDADE CONCRETA E REALIDADE CONCRETA 

(No CAMPO EXPANDIDO DA CRIAÇÃO HUMANA) 

 9-13 Febr.U-ário./2015. 

  

Habilidade pelo trabalho árduo. Sim, meu lugar. 

 Todos os futuros do MUNDO. 

DANIELE: CORPO E ARCOFLEXA 
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