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1. 

Ao longo da performance Um ano entre os humanos, o poeta Ricardo Aleixo
1
 

recita, canta e toca violão. De maneira inusitada, também tira som de pequenas 

ferramentas. Atua como um DJ, utilizando-se de um laptop. Segue em alguns momentos 

um roteiro; em outros, improvisa. Os aspectos sonoros se complementam com os visuais, 

compostos de um vídeo e de um cenário simples com cadeira, mesa – sobre a qual 

repousa o laptop –, um microfone e instrumentos de percussão. Aleixo executa 

movimentos coreografados e espontâneos. Ele está embrulhado pelo poemanto, o símbolo 

visual da peça: um grande pano preto com letras brancas que também aparece no vídeo 

exibido em parte da apresentação. 

Um ano entre os humanos reinseriu e reafirmou, nos anos 1990, a presença do 

som na poesia, depois de um período em que predominou a visualidade no 

experimentalismo brasileiro, a partir do movimento concreto, nos anos 1950
2
. 

Da década de 1960 à de 1980, o som poético de vanguarda esteve concentrado sobretudo 

na música, com a adaptação de poemas concretos e com os projetos e a influência de 

poetas-compositores da MPB, como Caetano Veloso
3
. Nos anos 1980, com o fim da 

ditadura, a nova noção de pós-modernismo e o desenvolvimento de tecnologias gráficas e 

de vídeo, a vanguarda poética passou por uma transição. A identidade de grupo que 

existia em torno da poesia concreta se desvaneceu, e seus fundadores seguiram caminhos 

individuais. Haroldo de Campos fez a declaração pós-moderna de que “tudo pode 

coexistir com tudo”, enquanto Augusto de Campos anunciou-se “pós-tudo”
4
. Poemas 

concretos começaram a combinar o imperativo verbivocovisual com um retorno a 

estratégias textuais tradicionais, a exemplo da ordem sintática (ver MENEZES, 1998, p. 

86). Por fim, poetas e artistas realizaram experimentações com vídeo, propiciando uma 

nova geração de poemas visuais que levaram a poesia a avançar num rumo “intermídia”
5
, 

que tirou vantagem do som gravado. 

As experiências poéticas de som e vídeo da década de 1980 floresceram na 

década seguinte sob a influência de Philadelpho Menezes, poeta, artista, curador, 

professor e crítico, em grande parte responsável pelo desenvolvimento da poesia sonora 

no Brasil. Conforme definição de Dick Higgins (2011), trata-se simplesmente de “poesia 

na qual o som é o foco, mais do que qualquer outro aspecto do trabalho”. Com raízes nas 

vanguardas históricas da Europa e da América Latina hispânica, o auge da poesia sonora 

teria sido alcançado na Europa e na América do Norte entre os anos 1950 e o final dos 

1980 (FEINSOD). A introdução do termo no Brasil é atribuída a Menezes em sua 

antologia internacional Poesia sonora: poéticas experimentais da voz no século XX, em 

1992 (TOSIN, 2004). Ao destacar a forte aliança existente no Brasil entre poesia e 

música, Menezes buscou distinguir a poesia sonora da adaptação musical de poemas ou 

da recitação de textos poéticos. Segundo ele, 

 

não há texto anterior, nem mesmo um texto experimental. O trabalho 

é [...] uma exploração das possibilidades da voz e do som como produtores de 

significados fora do texto (MENEZES, 1998b, p. 113). 
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Incansável em seus esforços para explorar o som e as novas mídias como 

elementos primários de poesia, Menezes ainda observou em 1998 que a poesia 

sonora era “um terreno quase virgem no Brasil” (MENEZES, 1998b, p. 113). 

Até 1980, a obra de Ferreira Gullar havia atravessado muitos estilos e filosofias 

artísticas. Sua carreira começou explorando o extremo de linguagens e formas; A luta 

corporal (1954) e Roçzeiral são consideradas obras modelares. Depois de uma breve 

associação com os poetas do grupo Noigandres, ele deixou a poesia concreta para iniciar 

o movimento neoconcreto, com artistas visuais como Lygia Clark e Hélio Oiticica, no 

fim dos anos 1950 e no início dos 1960. Em 1961, Gullar engajou-se no movimento 

cultural populista, e sua poesia, durante toda a década de 1960, identificou-se diretamente 

com a política, absorvendo influências populares da cultura brasileira, como a da 

literatura de cordel. Preso durante a ditadura, ele partiu para o exílio em 1971. Fora do 

país, compôs o (neo)épico Poema sujo, marco na literatura brasileira. De volta ao Brasil 

em 1977, Gullar tomou parte nas transformações do cenário poético. Assim como os 

irmãos Campos, ele mesclou o retorno aos princípios vanguardistas com o resgate da 

forma lírica e do individualismo. Barulhos (1987) põe os elementos sonoros da tradição 

lírica em jogo com a estética relacional do neoconcretismo, a política recente e a história 

pessoal. 

Gullar deu continuidade a essa exploração lírica da arte e da história ao longo da 

década de 1990, enquanto a poesia sonora e aquela relacionada a novas mídias se 

desenvolviam. No mesmo ano em que Menezes publicou Poesia sonora, Aleixo, que 

(não por coincidência) também é músico e sound designer, lançou seu livro de estreia, 

Festim (1992). O poeta contribuiu para a “pluralidade de poéticas possíveis”, ao realçar 

tradições afro-brasileiras da oralidade e da música (DANIEL, 2008)
6
. Na virada do 

milênio, seu processo baseado na performance responde ao chamado de Menezes para 

uma poesia experimental que possa recolocar “em jogo o corpo e a voz em suas 

possibilidades expressivas e tenha em vista uma complexidade semântica da 

comunicação poética” (MENEZES, 1992). O poemanto, de 2000, é exemplar da síntese 

que a obra de Aleixo realiza das estéticas divergentes da poesia concreta, da arte 

neoconcreta, da cultura afro-brasileira e das novas mídias, por meio de sua poética da 

performance ao vivo, com corpo e som
7
. Pela performance sonora, a obra de Aleixo 

explora a identidade e a dinâmica racial, apresentando essas questões críticas para a 

vanguarda poética e sua audiência. 

Ao mesmo tempo, numa década em que, internacionalmente, o experimento 

poético torna-se pós-lírico, marcado pela forte presença da tecnologia, poetas mais jovens 

começaram a produzir um estilo oposto ao de Aleixo, mas com alguma confluência com 

o de Gullar. O verso lírico desses escritores é ancorado sobretudo na página e relaciona 

som, sensação e imagem visual. São textos que transmitem uma ideia de espacialidade e 

de pertencimento a lugares específicos. Fazem parte de uma constelação que Laura 

Moriarty (2010) descreve como “a tonal”. O som poético nas últimas três décadas se 

desenvolveu a partir das diferentes necessidades dos poetas em suas épocas, bem como 

em resposta ao passado da literatura brasileira e em conexão com os desafios 

internacionais da poesia hoje. 
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2. 

A principal obra poética de Ferreira Gullar tem uma interessante história sonora. 

Gullar passou grande parte da década de 1970 no exílio. Enquanto vivia em Buenos 

Aires, escreveu, entre maio e outubro de 1975, o longo Poema sujo. Para conseguir 

enviar o poema para o Brasil sem chamar a atenção da ditadura, Gullar gravou-o numa 

fita cassete, que foi levada por Vinicius de Moraes para o Rio de Janeiro. Realizaram-se 

sessões particulares em casas de amigos para escutar o poema, transcrito e editado em 

1976. Nessa época, a nova tecnologia de áudio começou a se tornar um meio de 

divulgação da poesia no Brasil. Num tempo de repressão violenta, a tecnologia enfatizou 

também o potencial da poesia de dar às pessoas uma sensação de liberdade por meio da 

arte e da solidariedade. 

Em seu belo ensaio Rhyme and Freedom, Susan Stewart (2009) revela outro 

potencial libertador do som: a realização da liberdade artística pelo uso da rima e do som 

lírico na formação do poema. Ao observar o processo de escrita, ela destaca que o som, 

sugestivo como é da fala e do ritmo corporal, dá vida às palavras; as opções do poeta, 

inclusive as de som, tornam o processo artístico ressonante (STEWART, 2009, p. 30). “A 

liberdade artística atinge seu apogeu quando a intenção se aproxima daquele rico 

momento cognitivo, em que a estrutura se completa”, escreve Stewart (2009, p. 30). 

Dessa forma, o uso de rima libera o poeta para explorar a linguagem em seu “lado de 

dentro”, permitindo que o artista brinque com a linguagem como material poético da 

materialidade do som. Propiciam-se escolhas que derivam do contato criativo com as 

estruturas históricas e a vivacidade da linguagem. Contra o legado modernista europeu 

de rima como “um recurso puramente formal e um tipo de restrição”, Stewart (2009, p. 

29) oferece a ideia de que “a rima, juntamente com outras repetições inteligíveis do som”, 

libera o artista para inovar com a linguagem. 

A sugestão de Stewart da ligação íntima entre a rima, a liberdade e, por fim, a 

memória é útil para entender a importância do som na poesia de Gullar nos anos 1980 e 

1990. Barulhos, que reúne poemas escritos entre 1980 e 1987, e o subsequente Muitas 

vozes (1999) empregam o verso lírico pessoal. Embora esses livros divirjam em relação 

às formas claramente políticas e populares às quais o poeta se filiou nos anos 1960, bem 

como em relação ao épico que nasceu de seu exílio nos anos 1970, continuam a 

desenvolver uma política de liberdade, por meio da rima poética e do som. No caso de 

Gullar, a prática individual e o retorno a filosofias anteriores, assim como a valorização 

de aspectos do verso tradicional (todos característicos de poesia vanguardista na década 

de 1980), eram não só uma tendência estética, como uma continuação de sua poética da 

liberdade. A obra de Gullar da época retrata a liberdade em duas vertentes: a liberdade 

artística individual, ativada pela cuidadosa atenção ao som, e a liberdade comunal gerada 

pela natureza social da obra de arte (neoconcreta). 
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Como sugerido pelos títulos Barulhos e Muitas vozes, o som é essencial nesses 

livros. Neles, as expressões “barulhos” e “muitas vozes” funcionam como conteúdo e 

metáfora. Os poemas que dão nome às obras sugerem o que essas palavras simbolizam, o 

conteúdo material para o poema. Em Barulho, pode-se ler: 

 

 

O poema 

é sem matéria palpável 

tudo 

o que há nele 

é barulho. 

 

 

Já em Muitas vozes, destacam-se as múltiplas vozes que habitam dentro de cada 

pessoa e que juntas formam a voz individual: “estamos todos nós/ cheios de vozes”. 

Essas muitas vozes também compõem o poema unificado, a extensão da voz do poeta. As 

muitas vozes se referem ainda às vozes dos leitores, que, na teoria neoconcreta, são 

cocriadores do poema. Portanto, para o poema, o estado de ser objeto – ou a concretude 

do poema – baseia-se na participação do leitor, uma confiança que gera uma espécie de 

liberdade pública. Mas é um processo necessariamente barulhento, que só ocorre quando 

o poema é lido, uma atividade que, se realizada ou não em voz alta, sempre envolve a 

respiração do leitor e as palavras que ele faz soar de maneira particular. A voz do poema, 

portanto, é altamente material, criada por muitas vozes/barulhos juntos. 

Barulho e voz são também temas em Barulhos e Muitas vozes. Os poemas tratam 

do eu-lírico, das vozes e dos espíritos dos amigos que partiram, os sons (ou silêncios) de 

seu país e das suas experiências, e os sons do mundo e da esfera social. Voz e som se 

tornam metáforas para os mortos e os extraviados; são aquilo que o poeta ouve de amigos 

agora ausentes. Os poemas (em que a perda e a morte soam às vezes tristes e 

contemplativas, às vezes lentas e silenciosas, às vezes sussurrantes como um sopro de 

vida) se tornam barulhos – o rumor do que resta de perda. 

Barulhos, em particular, é um livro para suavizar a dor, seja a dor da morte ou a 

do exílio. Os poemas servem-se de som de maneira formal para fazer ressoar a liberdade, 

apesar da difícil história política e pessoal de que tratam. A coletânea inclui poemas 

estritamente metrificados e com rima externa, verso livre, rima e repetição interna de 

versos que aparecem quebrados e dispersos em toda a página – um arranjo que parece 

solto (ou livre), mas é altamente estruturado
8
. Um poema espaçado e arejado dessa 

maneira é o próprio Barulho: 
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Todo poema é feito de ar 

apenas: 

a mão do poeta 

não rasga a madeira 

não fere 

o metal 

a pedra 

não tinge de azul 

os dedos 

quando escreve manhã 

ou brisa 

ou blusa 

de mulher. 

O poema é sem matéria palpável 

tudo 

o que há nele 

é barulho 

quando rumoreja 

ao sopro da leitura. 

 

Apesar do título, esse não é um poema de rimas altas. Mas a repetição sonora 

impulsiona o soneto de outras formas, a começar pelo onomatopeico a de ar, que ecoa em 

apenas, a mão, rasga, metal, a pedra, azul e assim por diante. A abre o poema, mas a 

abertura também sugere vacuidade. Assim, o som sublinha o sentido no primeiro verso: 

poemas são vazios. Afinal, são apenas ar. 

Mas assonância é algo que existe. O a nos leva à próxima rima. No sexto verso, 

metal permite ligar a com l e, dois versos depois, os ventos transformam al em ul, de 

azul. Além da semelhança visual al-ul, ul inverte-se momentaneamente na blusa que 

pertence à mulher e por fim acaba em barulho. Significativamente, ul nunca atinge rima 

perfeita nesse poema. Em outro poema, Gullar rima barulho perfeitamente, como em 

“Não-coisa” de Muitas vozes: “tal dum mar o marulho/ [...]/ e reduz a um barulho”. Mas 

em Barulhos a qualidade imperfeita da rima enfatiza a barulheira de sons inesperados. O 

ul ricochetador ajuda a construir o ritmo do poema e contrabalança o ar leve. Assim, 

quando os dois enfim se encontram, o ar é reconhecido como parte do som e a palavra 

barulho pode então ressoar. 

A escolha de rimar imperfeitamente e jogar com a noção de esquema rítmico é um 

exercício de liberdade artística que valoriza o poema. Após o poder do barulho, o l é 

deslocado, suavizando a rima final, leitura. Os últimos dois versos, que se destacam do 

restante da estrofe num dístico, obtêm seu peso não apenas por meio de sua localização e 

sentido, mas pela rima que constitui e sustenta o poema. A estrofe se conclui com o 

murmúrio de leitura: é quando ouvimos a arte “feita de ar”. O final, com a suave exalação 

do a, faz referência ao início; pela rima e pelo som, descobrimos rapidamente que o ar 

também é a respiração do leitor (“o sopro da leitura”), que agita o poema em sua 

existência. 

Pelo som, o poema insiste na corporalidade da leitura. Esse ato físico não é apenas 

receptivo, mas criativo, porque a poesia, embora “feita de ar”, não cai do céu; é levada a 
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existir pelas muitas vozes do poeta com as do leitor. Numa entrevista de 1999, refletindo 

sobre Barulhos e Muitas vozes, Gullar (1999) explica: 

 

Na minha visão [...] [o] poema não é uma coisa estática, terminada, ele é 

algo em processo. A leitura desencadeia o processo que está latente ali. Ao lê-lo, 

o leitor transforma a palavra em poesia. 

 

Essa ideia participativa do poema tipifica a poesia neoconcreta, que se distinguia 

da poesia concreta por sua opinião sobre o papel do leitor. Contra a noção concreta do 

poema-objeto, a teoria neoconcreta elaborou o poema como não objeto, que se torna 

objeto apenas pelo empenho de um leitor. Barulhos comunica e reitera esse processo, 

com uma combinação complexa de elementos semânticos, sonoros, visuais, métricos, 

fônicos, psíquicos, pessoais e físicos.  

Embora não seja um poema concreto, Barulho é consciente de sua forma. O 

comprimento do verso importa; quebras de linha aparentemente aleatórias perfazem um 

alinhamento visual para compor os cerca de 14 versos de um soneto. Imperfeito por conta 

própria – repleto de rima parcial e não com 14 versos (o número depende da maneira 

como se lê) –, esse soneto demanda o leitor para que seja criado. 

 

 

3. 

A sugestão que o poema Barulho enseja, da fisicalidade de poesia por meio do 

som e do sentido, ressoa de maneira renovada na obra de múltiplas plataformas (cross-

platform
9
) de Ricardo Aleixo. Em Gullar, o som funciona de acordo com a melopeia 

poundiana, a tanger ruídos, melodias e ritmos da palavra impressa com recursos poéticos 

tais como a rima, a assonância e a aliteração (mesmo quando ele consegue envolver o 

corpo do leitor na ideia de sopro). Já a poesia de Aleixo combina todos esses recursos 

com os da sonoridade, utilizando meios e mídias além da página impressa. Seu meio mais 

importante é provavelmente o próprio corpo e sua voz. Pela performance, ele potencializa 

o movimento, a voz, o eu-lírico e a relação voz-corpo-som que o poema de Gullar evoca. 

Gullar e Aleixo exemplificam uma mudança nas abordagens poéticas do som 

entre os séculos XX e XXI que Brian M. Reed descreve habilmente. Considerando que, 

no século XX, poetas e críticos persistiam na questão de “o que é o meio da poesia?”, no 

midiático século XXI surge um novo desafio: “O que esse meio pode fazer para a 

poesia?” (REED, 2009, p. 270 e 284). Barulho, com sua comparação lírica do material 

poético em relação aos materiais das outras artes, busca resposta para a primeira questão. 

Aleixo, que tem ampliado constantemente o conjunto de suas plataformas midiáticas nas 

últimas duas décadas, concentra-se na segunda. A mistura sonora de mídia que ele produz 

gera uma liberdade que responde ainda a outra questão, relativa à raça no Brasil¹º. 

A obra de Aleixo ressoa questões de racismo e identidade racial, em especial da 

identidade negra, num país que historicamente tem permanecido silencioso sobre esses 

assuntos. Por meio do seu corpo performático, de recursos sonoros, verbais, visuais e 

retóricos, e com a incorporação de formas e sons de ritual, com poesia e música afro-

brasileiras, sua obra reconhece continuamente a negritude e a herança africana. Além 

disso, muitas vezes aponta para as estruturas de poder dentro das quais a raça é percebida 



 7 

na sociedade brasileira. Essa troca ativa diferencia Aleixo não apenas de Gullar como da 

vanguarda poética desde o advento do modernismo brasileiro. 

O diálogo poético sobre a raça faz parte de um problema mais amplo da 

identidade e da liberdade. Um ano entre os humanos – a performance e o poema do 

mesmo título em Modelos vivos (2010) – propõe a pergunta fundamental: o que significa 

ser humano? Sua resposta: os seres humanos fazem barulho. Como em Gullar, o uso 

expansivo de Aleixo de efeitos sonoros poéticos sinaliza a liberdade artística pessoal. 

Como Edimilson de Almeida Pereira recentemente salientou, a liberdade artística é uma 

das formas mais poderosas para a intervenção social. 

Numa performance de agosto de 2010 de Boca também toca tambor, segmento de 

um minuto e meio da “leitura-concerto” de cerca de 40 minutos de Música para modelos 

vivos movidos a moedas (2010), Aleixo joga com a valorização do tempo que 

normalmente dá forma à música e à linguagem
11

. Ele realiza um jogo fluido de sons pelas 

palavras boca também toca tambor, variando a altura dos volumes, evocando os tons de 

tambor da música africana. Enquanto ele repete essa linha curta, alterando os volumes do 

som, ouvem-se em delay suas entoações sucessivas. A repetição, como um cânone 

perpétuo, é um loop musical que se altera a cada ciclo, quebrando a linearidade do tempo. 

Simultaneamente, os volumes de som flutuantes de Aleixo rompem a rima de boca / toca, 

e as palavras repetidas começam a soar em camadas. Mas o loop e as alterações de 

volume do som fornecem espacialidade às palavras, enquanto os sons pulam pela sala e 

se estendem em camadas, uns por cima dos outros. Os espectadores podem perceber o 

pulo audiovisualmente: Aleixo fala num ponto, e o som se move para 

outro lugar. A performance amplifica a dimensão espacial das palavras além da dimensão 

temporal. De fato, as palavras escapam do tempo linear. 

O loop revela uma flexibilidade no tempo, mas sugere também a perfeição digital. 

Dois vídeos idênticos projetados numa parede atrás de Aleixo reforçam essa impressão. É 

o volume flutuante do som de Aleixo que impede o efeito de loop de parecer perfeito. A 

variação se alterna entre os tons de tambor, registrando as vicissitudes da energia e do 

volume. Em vários momentos, sua voz aumenta drasticamente no tom, como um disco de 

vinil que se acelera rápido
12

. A imperfeição humana surge ainda na cortina de fundo, 

quando um terceiro vídeo, manipulado por outra pessoa na performance, cobre por um 

momento as duas cópias perfeitas, sendo logo posto ao lado. A combinação do som 

musical e da energia bruta da performance ao vivo realça a dimensão humana da díade 

espaço e tempo, sugerindo a liberdade humana nesses saltos de sons e palavras. 

Os sons de Boca, apresentados continuamente em camada, pulam e ultrapassam 

as fronteiras do tempo. A ideia de excesso reaparece no poema visual Solo, de Modelos 

vivos, construído a partir de quatro palavras que se repetem. Um quadrado de cinco linhas 

com cinco caracteres por linha (quatro letras mais espaços), Solo se assemelha a um 

sólido objeto concreto. As palavras, contudo, escapam ao quadrado. O excesso visual 

espelha o excesso auditivo de Boca. As palavras arredondadas do poema resistem às suas 

margens retas, assim como a voz de Aleixo lança energia contra a sala quadrada e resiste 

à armadilha das quatro palavras repetidas. Arrebentando nas costuras e saltando para as 

paredes, o poema excede os limites definidos pela poesia concreta. 
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    Ricardo Aleixo, "Solo."  

 

O título Solo, naturalmente, sugere uma partitura, e, até certo ponto, o poema é um 

arranjo silencioso de sinais para fazer soar, com letras que indicam notas musicais e 

espaços para pausa ou ritmo. O arranjo das palavras – quebradas, com enjambement, 

curiosamente espaçadas, com letras que se chocam e que superam o quadro – interrompe 

a rima de boca / toca e a semelhança visual de também / tambor. Mas Solo possui som 

próprio. As quebras de linha incomuns, além de servirem para criar um quadrado, 

produzem as sílabas to /ca / ta. Ressoantes de staccato, os fonemas dão ritmo à página. 

As demandas da forma quadrada produzem também novos sons para ler ou recitar: tamb, 

em to, ca ta, mbor. Essas palavras estranhas exigem improvisação; não é possível haver 

duas apresentações iguais. A partitura Solo, assim, obriga a um exceder contínuo 

do próprio poema¹³.  

Solo/Boca excedem os termos estabelecidos pelos movimentos poéticos anteriores 

e criam uma ampla noção de liberdade, que faz avançar ao mesmo tempo a liberdade 

artística individual e a liberação social geral. Sua base transmidiática rompe a convenção 

impressa estática da poesia, e a interação não linear dos textos frustra a relação 

tradicional entre partitura e atuação. Solo, literalmente, excede os termos do poema 

concreto, já que suas palavras escorrem além das fronteiras do objeto poético delimitado 

e restrito – um gesto cujos efeitos vocais de Boca fazem ecoar. Pelo fato de Solo ocupar 

tanto um estado fixo na página como transbordar além dos limites desta, trata-se de um 

poema em movimento, que excede a ideia neoconcreta de poesia, levando o leitor a 

perfazer um ciclo fechado. O leitor interage com um texto que se mantém continuamente 

além de seu alcance, embora deva ser percorrido. Indo além do verso impresso relacional 

de Gullar para o território da página e da performance ao vivo, onde o raio de som é o 

mais amplo possível, o imperativo ético da obra ingressa numa dimensão plena. A 

realização de poemas que são “obras permanentemente em obras” e a performance da 

liberdade exigem uma participação complexa e diversificada, para que se ouça um coro 
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completo, sempre em mutação, de barulhos em todas as suas ressonâncias e diferenças 

(ALEIXO, 2010b, p. 92). 

 

 

4. 

Neste século XXI, Aleixo e os poetas brasileiros mais jovens estão se tornando, 

assim como os poetas veteranos da vanguarda, a exemplo de Augusto de Campos, 

jogadores internacionais da escrita cross-platform. Na última década, porém, novos 

poetas, inovadores, têm escrito num registro estilístico que não exibe o uso manifesto e 

material do som que parece tipificar este século. Eles escrevem poemas líricos, embora 

igualmente céticos de seu lirismo. São poemas que descrevem, com ironia, cenas 

imagísticas de ressonância emocional. Também dialogam com o espaço internacional, 

trazendo à tona uma série de lugares de inspiração e de poetas que os antecederam, com 

os quais às vezes entram em confronto. Meditam ainda sobre a língua e o cotidiano sem 

pudor. São distópicos, mas enraizados na luz local. Em seus poemas-ambientes, o som 

assume importância como tom. 

As escolhas desses poetas vão ao encontro das observações recentes de Laura 

Moriarty no livro A Tonalist (2010). Em sua opinião, 

 

o tom sugere a musicalidade e também pode se referir ao timbre da voz, 

à ênfase, à força, à inflexão, à intonação, à ressonância e a uma série de termos 

relacionados a cor, como matiz, gradação, coloração, sombreado, valoração 

(MORIARTY, 2010, p. 128). 

 

Ela destaca esses traços na poesia da Califórnia do século XXI e percebe nela 

certa desconfiança. 

 

Algumas pessoas escrevem poesia lírica simplesmente porque querem e 

porque acham que se trata de algo muito bom. Outros escrevem poesia lírica 

embora a considerem impossível. Estes são os chamados “a tonalistas” [assinala 

Moriarty (2010, p. 121)]. 

 

É um sentimento que cruza continentes. Os jovens poetas brasileiros conectados 

aos desafios da poesia global, ao mesmo tempo fazendo frente aos desafios líricos 

impostos pela história literária de seu país, são versados no assunto de realizar o 

impossível. 

Como Aleixo, poetas como Marília Garcia (nascida em 1979) compartilham 

interesse pela inovação, pelo diálogo e por fontes internacionais. Eles levantam uma série 

de questões criativas, sociais e políticas, ainda que por meios e estilos diferentes. A 

liberdade – que na obra de Garcia é tonal e atonal – surge como consequência de ser 

“pós-tudo” no século XXI. É uma perspectiva ao mesmo tempo libertadora e assustadora. 

O som é assim engolido pela percepção e pela autolocalização. 20 poemas para o 

seu walkman (2007), de Garcia, assimila a máquina sonora externa e o passado 

modernista. O título faz trocadilhos com Veinte poemas para ser leídos en el tranvía, de 

Oliverio Girondo, e, além disso, evoca uma poesia divertida e interiormente  

contemplativa. Um exemplo de 20 poemas para o seu walkman: 
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só ligava para contar do emprego 

de matemática – “quase um objeto 

poroso” – sair para um concerto de rock 

e preparar variações para uma 

vegetariana amável que pinta 

de branco o apartamento 

antes de ir. 

 

O trecho considera múltiplas formas de escutar – o telefone, o show de rock e o 

título anacrônico. Hoje em dia, o walkman já se tornou uma relíquia, mas o livro dialoga 

com a ideia do que nós escutamos muito mais (nestes tempos iPod) do que lemos. O 

poema repete esse impulso como uma escolha e escolhe manter-se no livro. 

A poeta também pensou o título no sentido literal, de um homem que anda 

(GARCIA, 2011). Ela imaginava os poemas acompanhando um leitor em seu caminho, 

tocando na cabeça enquanto ele navega pelas ruas. Sua intenção era tornar os poemas 

parte do corpo, por meio dos ouvidos. Os poemas se destinam a ser escutados. 

A obra de Aleixo oferece novas vozes à conversa poética e abre um espaço 

indispensável para a participação e a conexão. Os poemas de Garcia acrescentam a esse 

aspecto as novas formas de escutar de hoje. 
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Notas 

1. Aleixo realizou a peça no exterior de 2004 a 2007. 

2. Embora a poesia concreta enfatize a visualidade, o som não está ausente dela. Em 

Sound as Subject, Antonio Sergio Bessa (2009) explora a presença do som na poética 

concreta do grupo Noigandres. Marjorie Perloff (2003) também sugere que “poesias 

visuais concretas e pós-concretas” (Concrete and post-Concrete visual poetries) são um 

lugar “onde o som é novamente posto em primeiro plano” na poesia do século XXI (em 

oposição ao verso livre contemporâneo, que ignora o som). As traduções para o 

português em todo este ensaio são minhas. 

3. Para obter mais informações sobre a estreita relação entre a poesia e a música popular 

brasileira, consulte Charles Perrone (1996, 2010). Philadelpho Menezes (1998b, p. 111) 

observa a atração de músicos populares pela “índole sonora” radical dos poemas 

concretos. 

4. Ver Haroldo de Campos (1981). Para uma história da poesia dos anos 1980 e uma 

análise extensa do caso “Pós-tudo”, consulte Perrone (1996, p. 149-182). 

5. Menezes organizou a exposição coletiva Intersignos, em São Paulo, em 1985, com o 

que havia de mais recente em poesia visual, produzido com o suporte da nova tecnologia. 

No catálogo da segunda exposição Poesia Intersignos, Menezes (1998b) propõe o termo 

“intermídia” para descrever os textos que integram totalmente várias linguagens digitais. 

Hoje em dia, “intermídia” é reemergente nos Estados Unidos como um termo para 

descrever a poesia (incluindo aquela que é muitas vezes chamada de “escrita eletrônica” 

ou “electronic writing”). Ver, por exemplo, o Intermedia Poetry Project, disponível em: 

http://www.intermediapoetry.com. 

6. Por exemplo, Aleixo adapta o oriki africano (poema oral em louvor aos orixás) em A 

roda do mundo (1996, escrito com Edimilson de Almeida Pereira), Trívio (2001) e Um 

ano entre os humanos. 

7. O poemanto visualmente recorda a poesia concreta, os parangolés do artista Hélio 

Oiticica e os mantos usados no congado, com origens na religião sincrética afro-

brasileira, festejado em grande parte de Minas Gerais, onde Aleixo vive. 

8. Este último arranjo é, até certo ponto, uma forma própria de Gullar, começando em 

Dentro da noite veloz (1975). 

9. Cross-platform é o termo cunhado de Brian M. Reed (2009, p. 282) para poetas do 

século XXI que produzem e distribuem suas obras “usando uma variedade de diferentes 

meios de comunicação” e, portanto, “definem um poema menos como uma obra única 

[...] mas como um agrupamento de obras relacionadas em diferentes meios de 

comunicação”. Determinado poema de Aleixo pode existir em qualquer combinação de 

performance ao vivo, gravação online, exposição e livro. Assim como os poetas baseados 

na América do Norte e na Europa que Reed discute, Aleixo “explora a maneira como 

uma obra pode se desdobrar diferentemente sob diferentes condições” (REED, 2009, p. 

282). 

10. Em 2006, Aleixo (2006) propôs um termo para sua prática literária híbrida: text-

jockey. “À semelhança do DJ (disc-jockey), que manipula discos, do VJ (vídeo ou visual 

jockey), que reconfigura imagens, e do WJ (web-jockey), que reorganiza imagens e sons 

apropriados da internet, propõe-se o conceito de TJ (text-jockey) para designar um tipo 

de artista para o qual novos caminhos criativos se abrem a partir da exploração, em tempo 
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real, da relação voz/textos.” O TJ compreende “texto” em sentido amplo e privilegia a 

mudança e o interrogatório dele por meio da voz. 

11. Música para modelos vivos movidos a moedas estreou em julho de 2010, algumas 

semanas depois de Modelos vivos. A performance inclui trinta poemas do livro, três 

vídeos e som gerado de uma gama variada de mídias. 

12. Embora Aleixo seja altamente consciente dos volumes do som, essa peça não aborda 

vocalizações agudas e silenciosas ou baixas e altas, que são mais difíceis de fazer com a 

voz humana. 

13. A partitura gráfica e indeterminada de Aleixo recorda algumas partituras de John 

Cage, uma das inspirações principais do poeta. 
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