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O anacronismo atravessa todas as contemporaneidades. A 

concordância dos tempos – quase – não existe.   

Georges Didi-Huberman 

 

 

Alice: Quanto tempo dura o eterno?  

Coelho: Às vezes apenas um segundo. 

Lewis Carroll 
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RESUMO 

 

O presente trabalho de dissertação tem como objetivo estudar alguns poemas inseridos no 

livro Agora aqui ninguém precisa de si, do poeta, compositor e artista visual Arnaldo 

Antunes (2015). Nesse livro, Antunes apresenta uma diversidade de textos compostos nas 

mais variadas formas, que vão desde poemas, poemas concretos, fotografias e artes visuais. 

Escolheu-se, portanto, para esse momento, textos que remetem ao tempo, em especial, ao 

tempo anacrônico e ao efêmero. A pesquisa é dividida em três capítulos. No primeiro, “O 

tempo reconfigurado: o anacronismo na poesia de Arnaldo Antunes”, são analisados quatro 

poemas do poeta paulista, a partir de uma perspectiva de tempo anacrônico, posto que, esses 

poemas fazem relação com outros textos de épocas diferentes. O segundo capítulo deste 

trabalho, “As nuances do tempo: o efêmero e o transitório”, trabalha-se com o tempo a partir 

da efemeridade, buscando mostrar a sua relação com os elementos insignificantes. Para isso, 

foram selecionados a capa e a contracapa do livro e mais cinco poemas de Antunes. No 

último capítulo “Poesia escrita com luz: o jogo do Barroco em Arnaldo Antunes”, são 

analisados três poemas do livro, em relação a outros três poemas/imagens contidos na 

exposição Luzescrita (2013), do qual Antunes é um dos participantes. Neste capítulo, 

propõe-se comparar essas imagens, mostrando a relação delas com o Barroco e com a 

memória, que sempre deixa um rastro. Como arcabouço teórico são utilizados os 

pressupostos teóricos de Georges Didi-Huberman, Giorgio Agamben, Walter Benjamin, 

Charles Baudelaire, entre outros.  

 

Palavras-chave: Agora aqui ninguém precisa de si; Anacronismo; Arnaldo Antunes; 

efemeridade; poesia contemporânea. 
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ABSTRACT 

The present dissertation’s work aims to study some poems inserted in the book Agora aqui 

ninguém precisa de si, of the poet, composer and visual artist Arnaldo Antunes (2015). In 

this book, Antunes presents a diversity of texts composed in the most varied forms, 

embracing from poems, concrete poems, photographs and visual arts. Therefore, for this 

moment, texts that refer to time, in particular, to anachronistic and ephemeral time have been 

chosen. The research is divided into three chapters. In the first, "Time Reconfigured: 

Anachronism in the Poetry of Arnaldo Antunes", four poems of São Paulo’s poet are 

analyzed from an anachronistic perspective, since these poems relate to other texts from 

different eras. The second chapter of this work, "The nuances of time: the ephemeral and the 

transitory", works over time from ephemerality, seeking to show its relation to insignificant 

elements. Five other poems by Antunes were selected, for the cover and back cover of the 

book. In the last chapter "Poetry written with light: the play of the Baroque in Arnaldo 

Antunes", three poems of the book are analyzed, in relation to three other poems / images 

contained in the exhibition Luzescrita (2013), which of Antunes is one of the participants. 

In this chapter, the proposal is to compare these images, showing their relationship with the 

Baroque and the memory, which always leaves a trace. As theoretical framework, the 

theoretical assumptions of Georges Didi-Huberman, Giorgio Agamben, Walter Benjamin, 

and Charles Baudelaire, among others, are used. 

 

Keywords: Agora aqui ninguém precisa de si; Anachronism; Arnaldo Antunes; 

contemporary poetry; ephemerality. 
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Introdução 

  

O poeta Arnaldo Augusto Nora Antunes Filho1, mais conhecido como Arnaldo 

Antunes, nasceu em São Paulo - SP no dia 2 de setembro de 1960. Iniciou o curso Letras 

pela Universidade de São Paulo (USP), porém não concluiu o curso, vindo a se dedicar à 

música, especificamente na Banda de rock Titãs2.  

Os poemas de Antunes não são compostos apenas de palavras, mas apresentam-se 

também em forma de imagens contemplando, a fotografia, o vídeo enfim, as artes visuais. 

Sua poesia, portanto, é composta de letras, sons e imagem. Arnaldo Antunes caracteriza-se, 

assim, por ser um artista multifacetado pois consegue dialogar com as várias artes, 

produzindo uma arte única e cheia de significados.  

A obra poética de Antunes é, portanto, vasta e múltipla, afirmando-se como um 

artista múltiplo e inclassificável, visto que, além de poeta, é também compositor, músico e 

artista visual. Sua produção artística abrange desde livros, CDs, DVDs, performance e artes 

plásticas. Sendo assim, de acordo com João Bandeira (2014), no prefácio do livro Outros 

40, afirma que Arnaldo Antunes 

 

[...] sabe como nos levar – embarcados nos sons sentidos figuras das 

palavras – na direção de algum lugar em que, chegando inesperadamente, 

estar é bastante. E às vezes necessário, para não sermos apenas um cada 

um no meio de todos. Faz parte disso a sua conhecida habilidade de se 

deslocar por áreas de produção muito diversas e encontrar nelas ponto de 

contato, quando não amplas e insuspeitadas afinidades (2014, p.12). 

 

 Ao caminhar por essa diversidade de produções artísticas, Antunes torna-se um poeta 

inclassificável, com um estilo próprio. Seu primeiro livro publicado intitula-se Ou E (1983), 

seguido de: Tudos (1990); Psia (1991); As coisas (1992); Nome – livro, disco e vídeo – 

(1993); 2 ou + corpos no mesmo espaço (1997); Doble Duplo (2000); 40 escritos (2000); 

Outro – livro de poemas de Arnaldo Antunes e Josely Vianna Baptista – (2001); Palavra 

desordem (2002); ET Eu Tu (2003); Frases do Tomé aos Três anos (2006); Como É Que se 

Chama o Nome Disso (2006); N.D.A (2010); Animais (2011); Outros 40 (2014); Agora aqui 

ninguém precisa de si (2015); entre outros.  

                                                           
1 Informações disponíveis em: < http://www.arnaldoantunes.com.br/new/>Acesso em: 09 set. 2018.  
2 Antunes permaneceu durante dez anos na banda e, mesmo, após a sua saída continuou compondo com os 

demais artistas. Anos mais tarde, a saber, em 2002, firmou parceria com os cantores, Marisa Monte e Carlinhos 

Brown, gravando um CD intitulado Tribalistas, o álbum é composto por músicas de MPB. Após quinze anos 

de lançamento do primeiro álbum, eles regravaram em 2017 o segundo CD do trio. 

http://www.arnaldoantunes.com.br/new/
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Além de ter participado como vocalista e compositor na Banda Titãs e no Tribalistas, 

Antunes também produziu discos solo, entre eles destacam-se: Nome (1993); Ninguém 

(1995); O Silêncio (1996); Um som (1998); O corpo (2000); Ao vivo no estúdio (2007); Iê, 

Iê, Iê (2009); Acústico MTV (2012), Disco (2013), Já é (2015), Ao vivo em Lisboa (2017), 

entre outros. Suas músicas de maior sucesso foram: “Alma”; “Não vou me adaptar”; 

“Vilarejo”; “Velha infância”, entre mais composições. Atualmente Antunes gravou o disco 

“rstuvxz”3 (2018), que é considerado por ele mesmo, como um disco bipolar, no qual há uma 

mescla de samba e rock, alternando esses dois gêneros musicais em um só disco.  

Muito já se tem escrito sobre o trabalho artístico de Arnaldo Antunes, entre eles 

destacam-se: teses, dissertações e artigos4, que visam a contribuir para o aprofundamento de 

suas produções. Podemos destacar os trabalhos de doutorado de: Simone Silveira de 

Alcântara (2010), “Arnaldo Antunes: O trovador Multimídia”; Jorge Normando dos Santos 

Filgueira (2015), “Isso é o Nome das Coisas? A Palavra-Canção em Arnaldo Antunes”; 

Douglas Fiorio Salomão (2015), “A Soma incerta do que somos: Estudo da poesia visual de 

Arnaldo Antunes à luz do poema ‘cromossomos’”. E as dissertações: “Os videospoemas de 

Arnaldo Antunes e a intersecção entre arte, poesia e tecnologia” de Elisabeth Probst (2015) 

e “ ‘Abre-te, cérebro!’ As Multifaces da poética de Arnaldo Antunes”, de Hernany Luiz 

Tafuri Ferreira Junior (2015); “A palavra e a imagem na poesia de Arnaldo Antunes em Dois 

ou mais corpos no mesmo espaço” de Solange Cristina Ferreira (2017), entre outras. 

Nesse trabalho pretende-se estudar o livro Agora aqui ninguém precisa de si (2015), 

de Arnaldo Antunes, livro que pode ser considerado híbrido, pois apresenta, em sua 

composição, uma heterogeneidade de textos, totalizando uma quantidade de 65 textos, entre 

eles: poemas, poemas concretos, prosinhas, texto em prosa, recortes, fotografia, imagens, 

caligrafias artísticas, sendo que alguns deles estão também presentes em outras esferas 

artísticas, como por exemplo, na música e em vídeos.5 Os títulos de cada um desses textos 

não se apresentam nas páginas, mas apenas no sumário, é interessante destacar também, que 

todos eles começam com letras minúsculas. Dessa maneira, escolheu-se trabalhar com esse 

material, primeiramente por ser o último livro publicado pelo poeta até então, e por possuir 

                                                           
3 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=YwfAZX0Snus> Acesso em: 10 set. 2018.  
4 Nesse trabalho, o objetivo não será discutir esses materiais, visto que nem todos estão de acordo com a 

temática proposta. Por isso, para esse momento, é dado destaque apenas ao livro de Antunes. 
5 É interessante mencionar que o próprio título do livro possui um Teaser, no youtube, ou seja, uma técnica 

para chamar a atenção em uma campanha publicitária. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=cbNa0cKwx3M>. Acesso em: 28 jan. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=YwfAZX0Snus
https://www.youtube.com/watch?v=cbNa0cKwx3M
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uma diversidade de textos, também pela afinidade pessoal que surgiu a partir das leituras 

feitas dos poemas, que teve início no primeiro ano do mestrado.  

Portanto, o objetivo dessa dissertação é analisar alguns dos poemas presentes nesse 

livro, buscando apresentar como o tempo anacrônico pode ser percebido em relação com 

outros textos de outras épocas diferentes. Além disso, busca-se observar como o cotidiano, 

bem como a efemeridade e a insignificância das coisas podem estar presentes nesses poemas. 

Por fim, pretende-se mostrar como uma imagem contém em si uma memória que permanece 

mesmo em decorrência do tempo. Para isso, foi realizado um recorte, no qual foram 

escolhidos apenas alguns poemas do livro, especificamente, doze textos, a capa e contracapa 

do livro, que trazem essa marca de tempo heterogêneo.  

No primeiro capítulo “O tempo reconfigurado: o anacronismo na poesia de Arnaldo 

Antunes”, são estudados os poemas “Neste depois”, “pedra de pedra”, “poema tirado de uma 

notícia de jornal 2” e “coleção de esquecimentos”, a partir de uma perspectiva de tempo 

anacrônica, ou seja, não linear, procurando mostrar como esses poemas dialogam com 

poemas de outros poetas de épocas distintas; dessa forma, o Barroco, o Concretismo e o 

Modernismo serão as principais escolas literárias escolhidas para este momento, visto que 

os poemas de Antunes trazem um forte diálogo com esses movimentos literários. Para isso, 

utiliza-se como arcabouço teórico os livros:  Diante do tempo. História da arte e anacronismo 

das imagens, de Georges Didi- Huberman (2015) e O que é o contemporâneo? e outros 

ensaio, de Giorgio Agamben (2009), entre outros materiais.  

No segundo capítulo, “As nuances do tempo: o efêmero e o transitório”, o tempo 

anacrônico não deixa de ser evidenciado, entretanto, restringe-se a estudar a efemeridade, o 

transitório e o insignificante. Para isso, são analisadas a capa e a contracapa do livro, e os 

seguintes textos: “Recuerde”; “horas”; “para reparar”; “nada” e “um sopro”. Charles 

Baudelaire (2010), especialmente o livro O pintor da vida moderna e Walter Benjamin 

(1987), Rua de mão única, entre outros materiais são base teórica para esse capítulo. 

O terceiro capítulo, “Poesia escrita com luz: o jogo do Barroco em Arnaldo Antunes”, 

são analisados três poemas-imagens, a saber: “moondo”; “abrilho ferrolho” e “sol to do sol 

o”, contidos na exposição Luzescrita (2013), projeto este que contou com a participação de 

Arnaldo Antunes, como também do videoartista, poeta visual, artista gráfico Walter Silveira 

e do fotógrafo Fernando Laszlo. Esses poemas foram escolhidos por apresentarem 

semelhanças com outros poemas de Antunes, “moon do”; “abrilho ferrolho” e “silêncio”, 

presentes nesse livro em estudo. Dessa forma, busca-se apresentar como essa comparação 
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nos leva a visualizar neles características que remetem ao Barroco. Além do mais, pretende-

se demostrar que esses poemas também estão ligados a um tempo que desperta uma 

memória, e que esta por sua vez deixa um registro, uma marca que faz com que ela 

permaneça independente do tempo. Para isso, são utilizados como base teórica os livros: A 

imagem queima, de Didi-Huberman (2018); Sobrevivência dos vaga-lumes, também de Didi-

Huberman (2011); o texto “A obra de arte da era da reprodutibilidade técnica”, de Walter 

Benjamin (1987), entre outros. 

 Por meio dessa pesquisa, procura-se mostrar que os poemas de Antunes, presentes 

nesse livro, são regidos pelo anacronismo na medida em que não apresentam características 

apenas do seu tempo, mas dialogam com outros tempos e outros autores/poetas. Abarcando, 

dessa forma, uma heterogeneidade de tempos, além de resgatar por meio deles uma memória. 

Sendo assim, busca-se apresentar as leituras feitas pelo poeta paulista, que servem de 

referencial para a sua produção artístico-literária.  
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1. O tempo reconfigurado: o anacronismo na poesia de Arnaldo Antunes 

 

Somos o que somos inclassificáveis. 

Arnaldo Antunes6 

 

A imagem, assim como a memória, está sempre em uma relação com o tempo: 

passado, presente e futuro. Temos acesso a acontecimentos e lembranças por meio da 

memória7 que nos desperta para outras imagens. Diante dessa relação entre memória, tempo 

e imagem, buscar-se-á, nesse primeiro capítulo, mostrar a partir de alguns poemas que 

compõem o livro Agora aqui ninguém precisa de si, do poeta, compositor e artista plástico 

Arnaldo Antunes (2015), como o passado reconfigura-se em seus textos, a partir da 

perspectiva de tempo anacrônico. Para tanto, escolheu-se alguns teóricos para fundamentar 

essa pesquisa, entre eles, destacam-se: Georges Didi-Huberman (2015), com o livro Diante 

do tempo: História da arte e anacronismo das imagens e Giorgio Agamben (2009) em O que 

é o contemporâneo? e outros ensaio, entre outros materiais. 

O filósofo francês Georges Didi-Huberman (2015), em Diante do tempo: História da 

arte e anacronismo das imagens, postula que o “anacronismo atravessa todas as 

contemporaneidades. A concordância dos tempos – quase – não existe” (2015, p. 21). 

Diferentemente do tempo cronológico que segue uma linearidade, o anacronismo associa-se 

a um tempo não-linear, nessa concepção os tempos – passado, presente e futuro – misturam-

se, não havendo uma concordância, assim, há a possibilidade de se ler um texto/imagem 

atual com traços do passado.  

Dessa forma, Didi-Huberman afirma que   

 

[d]iante de uma imagem – por mais antiga que seja –, o presente nunca 

cessa de se reconfigurar, se a despossessão do olhar não tiver cedido 

completamente o lugar ao hábito pretencioso do ‘especialista’. Diante de 

uma imagem – por mais recente e contemporânea que seja –, ao mesmo 

tempo o passado nunca cessa de se reconfigurar, visto que essa imagem só 

se torna pensável numa construção da memória, se não for da obsessão 

(DIDI-HUBERMAN, 2015, p.16) 8.  

                                                           
6 Música “Inclassificáveis” de Arnaldo Antunes. Presente no álbum “O silêncio” (1996). 
7De acordo com os estudos de Walter Benjamin (1987), no texto “Sobre o conceito da História”, presente no 

livro Magia e técnica, arte e política, não há um conceito de memória fixo ou preestabelecido, pois todo 

conceito é algo construído, é algo que se transforma, que vai tomando forma com o tempo.  
8 Imagem é uma palavra de raiz latina: imago, que denota a representação de um objeto ou pessoa de forma 

visual. Para Didi-Huberman, uma imagem pode ser qualquer obra artística, desde pinturas, fotografias, 

passando por certos poemas e alguns textos de maneira geral. Segundo o teórico francês, no livro Diante da 
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Essa reconfiguração do tempo demonstra que uma imagem pode evocar outras 

imagens, tanto do presente quanto do passado, e esse diálogo de tempos díspares 

manifestam-se por meio da memória. Sendo assim, “a memória também joga em várias 

frentes do tempo” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 25). Nesse sentido, é possível traçar um 

paralelo entre dois poetas ou artistas que se distanciam no tempo e no espaço a partir de 

referências que são reconhecidas pela memória. 

 Um exemplo de anacronismo exposto pelo filósofo francês encontra-se na obra, em 

afresco, de Fra Angelico, Madona das sombras (1440-1450). E é por meio dela que Didi-

Huberman exemplifica o que é o anacronismo. Sendo assim, ele postula que nesse afresco, 

que se encontra na parede do Convento de São Marcos em Florença, há a presença de  

 

[...] três tempos heterogêneos, logo, anacrônicos uns aos outros – são 

tecidos de modo notável. A moldura em trompe-l’oeil diz respeito a um 

mimetismo ‘moderno’ e a uma noção prospectiva, que se pode qualificar, 

grosso modo, de albertiniana: ‘eucrônica’, portanto, a esse século 15 

florentino do primeiro Renascimento. Mas a função rememorativa da cor 

supõe, por outro lado, uma noção da figura, cuja fonte o pintor buscava 

nos escritos dominicanos do século 13 e 14: artes da memória, ‘somas de 

similitudes’ ou exegeses da Escritura bíblica (nesse sentido, podemos 

qualificar Fra Angelico de pintor ‘fora da moda’, qualificação que, na 

língua corrente, é dada como um equivalente de ‘anacrônico’) (DIDI-

HUBERMAN, 2015, p. 22).  

 

Nesse exemplo, a pintura em afresco apresenta características de três tempos 

distintos, com isso, percebe-se que o anacronismo está relacionado à heterogeneidade de 

tempos; assim, uma imagem, seja ela uma pintura ou poema pode associar-se a outros 

tempos e a outras imagens, todavia, essa associação não faz com que essa imagem se torne 

uma imitação de uma outra, mas uma releitura e uma reconstrução. São imagens de tempos 

distintos que interagem entre si, formando uma nova imagem.  

Sobre o conceito de eucronia e anacronia, o autor afirma que 

 

[n]ão podemos, então, num caso como esse, nos contentarmos em fazer a 

história de uma arte sob o ângulo da ‘eucronia’, isto é, sob o ângulo 

conveniente do ‘artista e seu tempo’. O que tal visualidade exige é que seja 

vista sob o ângulo de uma memória, de suas manipulações do tempo, 

quando descobrimos, antes um artista anacrônico, um ‘artista contra seu 

tempo’ (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 26). 

                                                           
imagem (2013), “Pousar o olhar sobre uma imagem da arte passa a ser então saber nomear tudo o que se vê – 

ou seja, tudo o que se lê no visível” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 11). 
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Didi-Huberman é contrário ao pensamento dos historiadores, no qual o texto é 

analisado do ponto de vista da eucronia, ou seja, linear9, e parte para o estudo de uma visão 

anacrônica. Dessa forma, ele explica que a manipulação do tempo nos permite ler um 

texto/imagem numa perspectiva não linear, possibilitando uma nova técnica de leitura. 

 O estudo de um texto/ imagem por meio do anacronismo é muito importante, pois a 

partir dele tem-se a possibilidade de ler um texto de várias maneiras diferentes, ou seja, 

observando tanto os aspectos atuais, como também, dialogando com outros textos/imagens 

do passado, observando também as características que marcam outros tempos e não apenas 

o tempo que marcou o momento de sua escrita.  Dessa forma, escolheu-se analisar os textos 

de Antunes pelo viés anacrônico, pela importância que essa concepção tem para a leitura do 

livro em estudo. 

A partir das premissas de Didi-Huberman, observa-se como o autor manifesta a sua 

posição em relação ao tempo, pois para ele, tanto o passado, quanto o presente e o futuro 

estão em constante transformação e reconfiguração. Para se pensar os poemas de Arnaldo 

Antunes e sua técnica anacrônica, recorreu-se também ao filósofo italiano Giorgio Agamben 

(2009), que em sua definição do que é o sujeito contemporâneo, presente do livro O que é o 

contemporâneo? e outros ensaio, nos esclarece que: 

 

[p]ertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 

contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está 

adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; mas, 

exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e desse 

                                                           
9 Alfredo Bosi (2000), como sabemos é um dos críticos que se destaca no cenário brasileiro, visto que, possui 

uma obra de grande importância historiográfica. Destaque-se, nesse momento, o livro O ser e o tempo da 

poesia como um belíssimo exemplo de trabalho do crítico brasileiro. No entanto, no presente trabalho optou-

se por seguir os passos de Georges Didi-Huberman, pois o teórico francês vem desenvolvendo nas últimas 

décadas um trabalho crítico cujo destaque vai para o anacronismo e com ele a desierarquização do tempo. 

Partindo desse aspecto, sublinha-se a diferença com relação ao trabalho do crítico Alfredo Bosi, pois observa-

se num primeiro momento certa hierarquização com relação ao tempo, ou seja, ele trabalha com um tempo 

numa perspectiva linear. Um exemplo dessa linearidade encontra-se no fragmento em que descreve o 

crescimento de uma árvore. Sendo assim, para ele, “Entre a primeira e a segunda aparição do signo ocorreu o 

tempo. O tempo que faz crescer a árvore, rebentar o botão, dourar o fruto. A volta não reconhece, apenas, o 

aspecto das coisas que voltam: abre-nos também, o caminho para sentir o seu ser. A palavra que retoma pode 

dar à imagem evocada a aura do mito. A volta é um passo adiante na ordem da conotação, logo na ordem do 

valor” (BOSI, 2000, p. 42). Ao apresentar esse crescimento, Bosi dá ênfase ao tempo cronológico. Além disso, 

ele descreve cronologicamente os elementos que compõe o poema, desde o seu ritmo, espaço, métrica, 

versificação, figuras de linguagem. Não se descarta a importância de tal trabalho crítico, porém para a leitura 

que essa dissertação se propõe há a necessidade de uma teoria menos hierárquica. Por isso, o uso do 

anacronismo, pois ele vem para possibilitar o exercício de mais de uma leitura.  
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anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e apreender 

o seu tempo (AGAMBEN, 2009, p. 58-59). 

 

Contemporâneo, na perspectiva de Agamben (2009), não está relacionado à definição 

literal encontrada nos dicionários, pois, para ele, contemporâneo é aquele que se desloca e 

que não coincide com o seu tempo. Todavia, ele deixa claro que contemporâneo não é aquele 

que vive somente em outro tempo, mas aquele que “sabe que não pode fugir ao seu tempo” 

(AGAMBEN, 2009, p. 59).  

Nessa perspectiva,  

 

[a] contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio 

tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distância; mais 

precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma 

dissociação e um anacronismo. Aquele que coincide muito plenamente 

com a época, que em todos os aspectos a este aderem perfeitamente, não 

são contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, 

não podem manter fixo o olhar sobre ela (AGAMBEN, 2009, p. 59). 

 

Seguindo a mesma linha de pensamento de Didi-Huberman, Agamben afirma que ser 

contemporâneo é estar em relação com vários tempos, deixando emergir o seu 

posicionamento anacrônico. Assim, ser contemporâneo é estar em similitude com tempos 

diversos. 

Os poemas de Antunes escolhidos para serem analisados, nesse capítulo, mostram 

claramente essa relação anacrônica, pois eles apresentam a convivência, nesses poemas, de 

características de épocas diferentes. Entre elas, destacam-se o Barroco, o Modernismo o 

Concretismo, e o Tempo Presente. Dessa maneira, selecionou-se os seguintes poemas: 

“Neste depois”; “pedra de pedra”; “Poema tirado de uma notícia de jornal 2”; “Coleção de 

esquecimentos”. Assim, busca-se mostrar em nosso processo de leitura de Antunes que esses 

poemas/textos apresentam uma intertextualidade e uma releitura de outros textos, 

concordando, desse modo, com os pressupostos teóricos de Didi-Huberman e Agamben. 

 

1.1 Processo anacrônico nos poemas de Arnaldo Antunes 

 

O processo de produção artística de Arnaldo Antunes é múltiplo, pois além de poeta 

é também músico, compositor e artista plástico, como já mencionado na introdução. Além 

disso, muitos de seus textos, os quais serão analisados a seguir, fazem referência a outros 
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textos, de épocas diferentes. Para o estabelecimento dessa relação entre tempos distintos em 

um mesmo texto é de fundamental importância a utilização dos conceitos sobre anacronismo 

e contemporâneo propostos por Didi-Huberman e Agamben.  

O poema “Neste depois” não segue uma linearidade espacial, nem cronológica, pois 

carrega em sua lírica, características do Barroco e do Concretismo, ao mesmo tempo em que 

aborda temáticas do Tempo Presente. Utilizando-se de recursos advindos das poéticas de 

Stéphane Mallarmé e, anos mais tarde, de Haroldo de Campos, as palavras/versos estão 

dispersas na página em branco, tal como, no poema “Un coup de dés jamais n’abolira 

l’hasard”, de Mallarmé (2013) e em Galáxias, de Haroldo de Campos (2004), no qual os 

fragmentos, que por sua vez não possuem nenhum tipo de pontuação, podem ser lidos sem 

seguir uma linearidade, possibilitando uma multiplicidade de leituras, além de ser composto 

de palavras de língua estrangeiras e materna. 

O Barroco, de acordo com Massaud Moisés (1983), em História da literatura 

brasileira: origens, barroco, arcadismo, surgiu na Europa, por volta do século XVII e XVIII, 

e conforme o autor, 

se identifica pelo jogo claro-escuro, da luz e da sombra, pela assimetria, 

pelo contraste, pela abundância de pormenores formais [...] e de conteúdo 

[...], pela tensão entre razão e fé, entre misticismo e erotismo. [...] Estética 

das oscilações, das dualidades, dos conflitos, dos paradoxos, dos 

contrastes, das antinomias, que lutam por equilibrar-se e unificar-se 

(MOISÉS, 1983, p. 68). 
 

Portanto, para Moisés, o Barroco consiste em uma escola literária que preconizava 

as oposições entre os elementos. Dessa maneira, os valores teocêntricos da Idade Média e o 

antropocentrismo advindo do Renascimento passaram a fazer parte da vida dos homens 

nesse período. Essa dualidade faz com que o homem passe a viver também em conflito diante 

das oposições: bem e mal, céu e inferno, claro e escuro, Deus e homem, Fé e razão, entre 

outros. 

 Nas palavras de Afrânio Coutinho (1968, p.125), em A literatura no Brasil, o 

Barroco mistura “o mitológico ao descritivo, o alegórico ao realista, o narrativo ao 

psicológico, o guerreiro ao pastoral, o solene ao burlesco, o patético ao satírico, o idílico ao 

dramático [...]”. O Barroco também apresenta questões mitológicas advindas do 

Renascimento, e isso pode ser percebido no poema “Neste depois” que faz referência a seres 

da mitologia grega e também a deuses da cultura egípcia. 
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Já Severo Sarduy (1974) no livro Barroco ao postular sobre o termo Neobarroco, 

reatualiza o conceito de Barroco acrescentando o prefixo “neo”. Para o autor, Neobarroco 

significa uma nova maneira de olhar para textos atuais observando neles características 

advindas do Barroco. Andrés Sánchez Robayna (1990-1991), a partir do estudo sobre o 

Barroco de Sarduy, no texto “Barroco da Leveza”, afirma que  

 

a literatura neobarroca retoma e reelabora o barroco histórico como parte 

de uma revalorização implícita deste período cultural. O caráter 

‘neobarroco’ representa neste caso [...] uma ‘forma interna’ de 

determinadas obras contemporâneas que evocam o barroco e também a 

revalorização de certas manifestações deste como época histórica 

(ROBAYNA, 1990-1991, p. 136).  

 

 O Neobarroco proposto por Sarduy, expresso por Robayna, representa essa forma de 

olhar para um texto contemporâneo e perceber nele características do Barroco. Dessa forma, 

o poema abaixo, de Arnaldo Antunes, pode ser considerado, a partir dos pressupostos 

teóricos de Sarduy, como um poema Neobarroco também, posto que, ele manifesta 

particularidades do Barroco. Como pode-se observar a partir dos elementos explícitos e 

implícitos que compõem o poema.  

 

 
Figura 1: (ANTUNES, 2015, p. 13) 
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Dessa forma, inicia-se a leitura do poema a partir das palavras “algures vênus” e mais 

adiante, especificamente ao lado direito “alhures Sírius”. “Algures”, de acordo com o 

Dicionário de língua portuguesa, de Sérgio Ximenes (2001), significa “em algum lugar”, 

enquanto “alhures” significa “em outro lugar”, podendo ambas ser consideradas como 

palavras que se relacionam. O poema então se volta para o passado e para um lugar 

desconhecido, ou seja, em algum lugar existiu a deusa Vênus, e em outro lugar, Sírius10, 

remetendo assim a uma das caraterísticas do Barroco, especificamente, a temática 

mitológica. 

De acordo com Thomas Bulfinch (2002, p. 13), em O livro de ouro da mitologia, 

Vênus era considerada “a deusa do amor e da beleza, era filha de Júpiter e Dione, [...] Júpiter 

deu-a a Vulcano, em gratidão pelo serviço que ele prestara, [...]. Desse modo, a mais bela 

das deusas tornou-se esposa do menos favorecido dos deuses” (BULFINCH, 2002, p. 13). 

Vênus, a mais bela das deusas, casa-se com Vulcano que, na mitologia, foi considerado como 

um dos deuses mais feios, como descrito no seguinte trecho, presente no livro de A. S. 

Franchini e Carmen Seganfredo (2007), As 100 melhores histórias da mitologia: deuses, 

heróis, monstros e guerras da tradição greco-romana, Vulcano era “um bebê peludo, de cor 

escura, como que encardido ou chamuscado, e que produzia feições horríveis quando 

chorava” (FRANCHINI; SEGANFREDO, 2007, p. 30). Mesmo que Vulcano não esteja 

explícito no poema, ele faz parte da história de Vênus. Essa dualidade entre belo e feio, 

feminino e masculino representados respectivamente por Vênus e Vulcano, marcam as 

antíteses presentes no Barroco.  

Em relação a Sírius, Roberte Temple (2005, p. 114), no livro O mistério de Sírius, 

afirma que Sírius refere-se a uma estrela “identificada (como Sotis) com a famosa deusa Ísis, 

a principal deusa do panteão egípcio”. Além de ser uma estrela, ele está relacionado também 

à deusa Ísis na cultura egípcia. Dessa forma, de acordo com Marina Rockenback (2013), no 

artigo “Mitos, Rituais Funerários e Valores Sociais no Egito Antigo”, Ísis era irmã e esposa 

de Osíris, este tinha um irmão chamado Seth. Quando houve a divisão de terras do Egito, 

Osíris ficou com uma terra boa, enquanto o seu irmão com o deserto. No entanto, após alguns 

acontecimentos, Seth resolve se vingar do irmão, armando-lhe uma emboscada. Com o 

passar do tempo, o filho de Osíris resolve se vingar do tio pela morte de seu pai 

(ROCKENBACK, 2013, p. 3). 

                                                           
10 Sírius está relacionada a deusa Ísis, na cultura egípcia. Esse assunto será melhor abordado nas próximas 

páginas.  
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 A partir dessa história, percebe-se uma relação de inveja, intriga e de vingança. Ou 

seja, a história desses deuses é perpassada por conflitos e antíteses que também ocorrem na 

espécie humana, e que refletem uma das características do Barroco, na qual o homem está 

em conflito com os outros e consigo mesmo. A divisão de terras entre os dois irmãos, sendo 

uma produtiva e outra não, são um exemplo dessas antíteses próprias do Barroco.  

O poema também apresenta uma conjunção adversativa, “mas aqui/ neste depois”, 

demonstrando uma contradição ao que foi exposto anteriormente, marcando uma oposição 

entre dois tempos, isto é, de um tempo passado, marcado pelas figuras mitológicas e o tempo 

atual, ou seja, o “agora” do poema. 

 Logo em seguida, o poema apresenta, esparsamente, a seguinte passagem “alguma 

agulha fura o céu de CO2”. O CO2 é o elemento químico: dióxido de carbono, que de acordo 

com Rosiâny Possati Campos (2011), na dissertação “O Mecanismo de desenvolvimento 

limpo: uma análise da experiência brasileiras”,  

 

foi descoberto em 1754, pelo escocês Joseph Black. É um gás fundamental 

para a manutenção da vida no planeta. Sem ele, plantas e outros organismos 

não realizariam o processo de fotossíntese, que transforma a energia solar 

em energia química. Este processo é uma das fases do chamado ciclo do 

carbono, vital para a manutenção dos seres vivos (POSSATI CAMPOS, 

2011, p. 9). 
 

A partir do que foi mencionado, o dióxido de carbono foi descoberto no mesmo 

período do Barroco. Em outras palavras, esse composto químico também apresenta certa 

oposição, outra característica do Barroco, pois possui propriedades que são muito 

importantes para a vida dos seres vivos, principalmente para a realização da fotossíntese das 

plantas. Todavia, a grande quantidade desse elemento da atmosfera terrestre pode causar 

grandes prejuízos ao meio ambiente, interferindo no ciclo natural do carbono, entre eles, a 

destruição gradativa da camada de ozônio, causada principalmente pela “utilização de 

combustíveis fósseis, o desmatamento, as queimadas, a poluição provocada pelas indústrias, 

o descarte inadequado do lixo, a flatulência e a eructação do gado, entre outros fatores” 

(POSSATI CAMPOS, 2011, p. 12). Todos esses elementos mencionados acabam causando 

um maior aumento de gás carbônico na atmosfera, provocando o aquecimento global.  

Essa questão ambiental, leva a ler o plano sonoro, pois o barulho do ar, expresso pela 

letra “S”, tão constante no poema, fura o céu, ou seja, a camada de ozônio, provocando o 

aumento do CO2 na atmosfera, gerando, dessa maneira, uma maior elevação da temperatura 

no planeta. 
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As características do Barroco, presentes nesse poema, foram expressas a partir das 

dualidades que são apresentadas a partir dos elementos implícitos contidos na história que 

cada uma dessas palavras carrega, que remetem à antítese e aos conflitos vividos pelo 

homem desde o Barroco.  

Pensando na estrutura do poema, vê-se que se trata de um texto em que poucas 

palavras estão soltas no espaço em branco, além disso, as histórias mitológicas apresentam-

se de maneira infinita tal como a constelação que é formada por meio dessas palavras. De 

outro modo, essas histórias que se apresentaram em forma de narrativa, sempre foram 

descritas de forma linear, com início, meio e fim, contrariando, dessa forma, a estrutura desse 

poema, que pode ser lido de várias formas diferentes, de maneira não linear, sem prejudicar 

o sentido. Assim, a dualidade está também presente através da infinidade de histórias que a 

mitologia apresenta, e as poucas palavras que compõe o poema estudado. 

Georges Didi-Huberman menciona que o anacronismo “pode evidenciar uma nova 

objetividade histórica; pode também nos fazer cair num delírio de interpretações subjetivas. 

É que ele revela imediatamente nossa manipulação, nosso tato do tempo” (2015, p. 38). A 

partir desse excerto, o filósofo francês mostra que essa subjetividade de intepretações nos 

leva a fazer outras leituras de um mesmo poema, apresentando novos sentidos e significados 

para o texto.  

Dessa forma, é bom lembrar que o poema/imagem de Antunes além do Barroco, 

também apresenta características do Concretismo. Sendo assim, de acordo com Alfredo Bosi 

(2017), em História Concisa da Literatura Brasileira, o Concretismo ou Poesia Concreta 

surgiu no Brasil no século XX, por volta de 1956. Os principais integrantes dessa fase foram: 

Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari.  

A Poesia concreta  

 

 
afirmou-se como antítese à vertente intimista e estetizante dos anos 40 e 

repropôs temas, formas e, não raro atitudes peculiares ao Modernismo de 

22 em sua fase mais polêmica e mais aderente às vanguardas europeias. Os 

poetas concretos entendem levar às últimas consequências certos processos 

estruturais que marcaram o futurismo (italiano e russo), o dadaísmo e, em 

parte, o surrealismo, ao menos no que este significa de exaltação do 

imaginário e do inventivo no fazer poético. São processos que visam a 

atingir e a explorar as camadas materiais do significante (o som, a letra 

impressa, a linha, a superfície da página; eventualmente, a cor, a massa) e, 

por isso, levam a rejeitar toda concepção que esgote nos temas ou na 

realidade psíquica do emissor o interesse e a valia da obra. A poesia 

concreta quer-se abertamente antiexpressionista (BOSI, 2017, p. 510). 
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Portanto, de acordo com Bosi, o Concretismo é conhecido por seu caráter visual, pois 

tem como característica uma maior valorização do espaço em branco da página, as palavras 

podem apresentar-se dispersas formando ou não imagens, além disso, a sonoridade que as 

palavras emitem também têm sua importância para a leitura do poema. Da mesma forma, ele 

postula que nesse tipo de poema podem ocorrer: neologismos, abolição do verso, ausência 

de sinais de pontuação, não linearidade, separação dos prefixos, sufixos e radicais, entre 

outros. (2017, p. 511). A presença do leitor nesse tipo de poesia é fundamental, pois ele tem 

a possibilidade de ler o poema sem seguir uma linearidade de começo, meio e fim. Nesse 

sentido, Augusto de Campos (1975), no livro Teoria da Poesia Concreta: Textos críticos e 

manifestos 1950-1960, escrito em conjunto com Décio Pignatari e Haroldo de Campos, 

afirma que “o ideograma é obtido através de suposições de palavras, verdadeiras 

‘montagens’ léxicas; a infra-estrutura geral é ‘um desenho circular onde cada parte é 

começo, meio e fim” (1975, p. 24). 

Por meio dessas características, percebe-se que o poema em análise possui 

características do Concretismo, pois as palavras estão dispersas, ocupando toda a página, 

formando uma espécie de constelação. No poema não há nenhum sinal de pontuação, e os 

versos não seguem uma linearidade, características estas que já se encontram na poesia de 

Stéphane Mallarmé e que mais tarde foram utilizadas pelos poetas concretos, dentre eles, 

citamos os irmãos Augusto e Haroldo de Campos.  

Apesar de sua poesia apresentar características dessa escola literária, Arnaldo 

Antunes (2014), no seu livro Outros 40, organizado por João Bandeira, em uma entrevista 

concedida a Paulo Roberto Pires em “Suplemento Literário de Minas Gerais, especial 50º 

Poesia Concreta”, em 2006, postula que não se considera herdeiro do Concretismo, assim 

ele afirma que  

 
[s]ou um admirador da poesia concreta e fui, evidentemente influenciado 

por ela. Mas, como afirmo numa faixa de meu último CD: ‘somos o que 

somos/ inclassificáveis’. Não vejo sentido em se procurar herdeiros de 

qualquer movimento, nem acho saudável hoje em dia a ideia de um 

movimento coletivo que aponte para o futuro numa única direção. Acho 

importante frisar a importância da poesia concreta, que vem influenciando 

a produção de várias gerações de poetas, sem que isso negue a autonomia 

de suas linguagens (ANTUNES, 2014, p. 80-81). 
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A partir dessa entrevista, constata-se que Antunes considera-se inclassificável, tal 

como menciona em sua própria música “Inclassificáveis”11, assim, não se considera 

integrante de nenhuma escola literária, mas não nega a importância que elas tiveram para a 

sua produção. Na mesma entrevista, Antunes menciona que não apenas a poesia concreta, 

de Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari, está presente em sua 

produção escrita e cantada, mas a presença de outros poetas de outras correntes literárias, 

também se fazem presentes, como nota-se no fragmento, a seguir, presente na mesma 

entrevista.  

 

Na minha produção verbal (cantada ou escrita), a poesia desses autores 

convive com outras fontes de influência, como Drummond, João Cabral de 

Melo Neto, Guimarães Rosa (para ficar só nos mais contemporâneos), a 

cultura do rock (Bob Dylan, Beatles, Stones etc.), o cinema (Glauber, 

Bressane, Sganzerla) e a sofisticada tradição textual da canção popular 

brasileira (de Noel, Lamartine, Lupicínio, Cartola, Caymmi, Nelson 

Cavaquinho, Vinicius, Caetano, Gil, Jorge Benjor, Chico Buarque, 

Paulinho da Viola e muitos outros) (ANTUNES, 2014, p. 78). 

 

Com essa afirmação, percebe-se que Antunes é, além de poeta e cantor, um leitor, 

que consegue dialogar com várias correntes literárias. Por isso, nesse poema, como em tantos 

outros, encontra-se uma diversidade de tempos que convivem e dialogam. 

Se observamos o Tempo Presente, o momento em que o poema foi publicado, ou 

seja, em dois mil e quinze, pode-se estabelecer que ele apresenta não apenas características 

de um passado, neste caso, o Barroco e o Concretismo, mas também reflete questões 

ambientais, do cotidiano, que podem ser percebidos a partir dos elementos da astronomia, 

representados pela estrela Sírius e pelo planeta Vênus. Já o elemento químico CO2, como já 

explicado anteriormente, está relacionado aos gases que compõe a atmosfera, que possui 

propriedades benéficas como também, maléficas para o meio ambiente; entre as prejudiciais, 

está a destruição da camada de ozônio, que protege o planeta dos raios ultravioletas, e que 

contribuem para o aumento da temperatura do planeta.  

De acordo com Robert Temple (2005, p. 6), “Nos períodos tardios, ‘os dias do cão’ 

referentes ao período de surgimento de Sírius, e assim chamados por ser esta ‘a Estrela Cão’, 

supostamente, eram quentes e secos”. Ou seja, o aparecimento dessa estrela coincidia com a 

chegada de dias muito quentes e secos. Além disso, o planeta Vênus, de acordo com Cláudia 

Vilega Rodrigues (2003, p. 22), possui algumas características que se assemelham ao planeta 

                                                           
11 Essa música está inserida no álbum “O silêncio”, lançado em 1996.  
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terra, o tamanho, a massa, entre outros aspectos, no entanto, difere-se quanto à atmosfera. 

Sendo assim, ela afirma que a atmosfera desse planeta é “composta basicamente por gás 

carbônico, CO2 - quase 97% - e gás nitrogênio, N2 - 3 %. O gás carbônico é responsável pela 

ocorrência do efeito estufa [...] que eleva a temperatura na superfície a 460 º C” 

(RODRIGUES, 2003, p. 22-23). Essa temperatura, segundo essa pesquisadora, supera a 

temperatura de Mercúrio que é o planeta que está mais próximo do sol. 

Percebe-se, com isso, que tanto a estrela Sírius, quanto o planeta Vênus estão 

associados a elementos que remetem a altas temperaturas, assim, é possível considerar que 

mesmo sendo anacrônico, isto é, apresentando características do Barroco e do Concretismo, 

esse poema não deixa de evidenciar características do seu próprio tempo, pois a elevação da 

temperatura do meio ambiente é algo que vem aumentando cada dia mais nos tempos atuais, 

devido à falta que conscientização e preservação do meio ambiente. 

No livro As três ecologias, Félix Guattari (1990) afirma que   

 
[o] planeta Terra vive um período de intensas transformações técnico-

científicas, em contrapartida das quais engendram-se fenômenos de 

desequilíbrios ecológicos que, se não forem remediados, no limite, 

ameaçam a vida em sua superfície. Paralelamente a tais perturbações, os 

modos de vida humanos individuais e coletivos evoluem no sentido de uma 

progressiva deterioração (GUATTARI, 1990, p. 7). 

 

 A partir desse excerto, percebe-se que para Guattari a degradação do meio ambiente 

está associada às transformações que ocorreram não apenas no meio técnico-científico, mas 

também no consumismo por parte dos indivíduos, gerando o aumento de produção e 

consequentemente o aumento do lixo e da poluição, mudando o cenário do planeta terra, 

sendo uma delas as mudanças de temperatura.  

Assim como os deuses, que em suas narrativas vivem em conflitos e guerras, o 

homem também vive em conflito independente do tempo. Dessa maneira, a partir do 

elemento químico inserido no poema, observa-se o homem que faz mal a ele próprio, 

destruindo-se a si mesmo e o seu ambiente. Esses conflitos, portanto, advém desde a 

mitologia. Nessa perspectiva, ao inserir essas histórias com os elementos químicos presentes 

na natureza, o eu-lírico apresenta elementos que fazem parte, tanto do passado, ou seja, do 

Barroco, quanto do presente. 

Este poema, portanto, carrega em sua lírica uma heterogeneidade de tempos como já 

foi afirmado, e mesmo composto de apenas quinze palavras é capaz de trazer uma infinidade 
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de leituras tornando-o, na visão de Agamben, contemporâneo, pois dialoga não apenas com 

o seu tempo, mas com o passado literário que é resgatado por meio da memória.  

Diferente do primeiro poema analisado, no qual as palavras estão soltas na página, o 

segundo poema de Antunes escolhido para essa análise, chama-se “pedra de pedra”, este 

poema apresenta uma linearidade e segue a forma tradicional do poema, como apresentado 

nas linhas abaixo: 

pedra de pedra de pedra 

o que a faz tão concreta 

senão a falta de regra 

de sua forma assimétrica 

incapaz de linha reta? 

 

talvez a sua dureza 

que mão alguma atravessa 

tateia mas não penetra 

o amálgama dos átomos 

no íntimo da molécula? 

 

será por estar parada 

com sua presença discreta 

sobre o chão mimetizada 

obstáculo na pressa 

onde o cego pé tropeça? 

 

pedra de pedra de pedra 

impenetrabilidade 

íntegra ilesa completa 

igual na luz ou na treva 

do Cáucaso ou da Sibéria. 

 

o que a faz tão concreta 

de pedra de pedra pedra? 

será sua superfície  

que expõe a mesma matéria 

da entranha mais interna? 

 

casca que continua 

por dentro do corpo espesso 

e encrua até o avesso 

sem consistência secreta 

repleta apenas de pedra? 

 

de pedra pedra de pedra 

pousada em cima da terra 

alheia à atmosfera 

que a faz repousar pesada 

no berço de sua inércia. 

 

com sua massa compacta 

onde planta não prospera 
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e nem bactéria medra 

sobre a crosta que o sol cresta 

até o seu nome empedra. 

 

penha de penha de penha 

fraga rocha roca brenha 

por que se faz tão concreta? 

por sua idade avançada 

ou por rolar pela estrada? 

 

talvez por estar inteira 

entre uma e outra beira 

de sua forma coesa 

que se transforma em areia 

quando o tempo a desintegra? 

 

ou só porque não anseia 

ser outra coisa e não esta? 

nem pessoa nem floresta 

nem mesmo a mesma matéria 

que a ideia não alcança? 

(ANTUNES, 2015, p. 67-68-69) 

 

Diferente de muitos poemas que se encontram no livro Agora aqui ninguém precisa 

de si, este caracteriza-se pela sua estrutura formal, com estrofes e métrica regulares, sendo 

composto de onze estrofes com cinco versos cada uma, formando em cada um uma 

redondilha maior, ou seja, versos de sete sílabas.  Mesmo ligado à uma tradição mais formal, 

este poema aproxima-se do Concretismo de uma maneira distinta; o texto vai falar da pedra, 

elemento da natureza caracterizado por sua concretude. Sendo assim, o eu-lírico, nesse 

poema, descreve a pedra de maneira objetiva. 

Logo na primeira estrofe, “pedra de pedra de pedra/o que a faz tão concreta/senão a 

falta de regra/ de sua forma assimétrica/ incapaz de linha reta?” (ANTUNES, 2015, p. 67). 

A palavra pedra que é repetida três vezes no primeiro verso, e ao longo das outras estrofes, 

possui consoantes fortes e a sua repetição soa como uma batida forte. Nos versos que 

seguem, o eu-lírico questiona a dureza, a concretude e a não linearidade da pedra, que lembra 

a não linearidade dos poemas concretos. 

A terceira estrofe, “será por estar parada/ com sua presença discreta/ sobre o chão 

mimetizada/ obstáculo na pressa/onde o cego pé tropeça?” (ANTUNES, 2015, p. 67), pode-

se considerar que essa pedra parada faz referência à pedra no meio do caminho do poeta 
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modernista Carlos Drummond de Andrade12, com a diferença de que uma encontra-se no 

meio do caminho, “No meio do caminho tinha uma pedra” (ANDRADE, 2013, p. 36)13, 

enquanto a outra está no chão, “sobre o chão mimetizada” (ANTUNES, 2015, p. 67). No 

entanto, o local onde cada uma se dispõe não deixa de evidenciar que em ambos os poemas, 

a pedra refere-se aos obstáculos encontrados na vida, que impedem as pessoas de seguirem 

adiante. A repetição da palavra pedra no poema de Antunes e de Drummond, tanto reforça a 

dureza dos dias, quanto os problemas que podem ser encontrados durante o percurso da vida.  

A pedra, em ambos os poemas, pode ser considerada uma metáfora dos problemas e 

da rudeza da vida, assim como do desânimo e da tristeza. Esses obstáculos encontrados são 

confirmados logo em seguida, no quarto verso da terceira estrofe, em que a pedra é 

“obstáculo na pressa/ onde o cego pé tropeça?” (ANTUNES, 2015, p. 67). Com isso, o eu-

lírico confirma a utilização da pedra como uma barreira no caminho desse cotidiano marcado 

pela pressa e pelas dificuldades, do mesmo modo, questiona essa pedra que serve como um 

tropeço na vida de muitas pessoas que cegas, isto é, sem esperança, não conseguem achar 

uma solução para os seus problemas.  

Nos demais versos, o eu-lírico segue descrevendo a impenetrabilidade dessa pedra. 

Na oitava estrofe, há uma antítese implícita, a saber, uma contradição que pode ser 

compreendida entre a rudeza da pedra e a leveza de uma planta, ou entre a morte e a vida – 

dualidade presente no Barroco – representada respectivamente pela pedra e planta: “com sua 

massa compacta/ onde planta não prospera/ e nem bactéria medra/ sobre a crosta que o sol 

cresta/ até o seu nome empedra.” (ANTUNES, 2015, p. 68). A voz do poema não vê 

esperança, pois nada pode nascer e crescer em meio à pedra; diferente do que vê em outro 

poema de Drummond “A flor e a Náusea”, inserido no livro A rosa do povo (2000), no qual 

o eu-lírico vê nascer uma flor no asfalto, “Uma flor nasceu na rua!” (ANDRADE, 2000, 

p.15), ou melhor, “É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio” 

(ANDRADE, 2000, p. 15). Nesse poema, a flor representa a esperança de dias melhores e a 

possibilidade de algo nascer em meio à concretude do chão.  

Na nona estrofe ocorre a substituição da palavra “pedra” por “penha”, “penha de 

penha de penha/ fraga rocha roca brenha” (ANTUNES, 2015, p. 69). Essa mudança de pedra 

                                                           
12 Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), nasceu em Itabira -MG. Foi um poeta, cronista e contista 

brasileiro, pertencente a segunda geração do modernismo. Escreveu vários livros, entre eles: Alguma Poesia 

(1930); Sentimento do Mundo (1940); A rosa do povo (1945); Contos de Aprendiz (1951); entre outros. 
13 Verso do poema “No meio do caminho”, de Carlos Drummond de Andrade, presente no livro Alguma Poesia 

(2013). 
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por uma rocha aumenta a sua proporção, e consequentemente o seu enrijecimento. Como 

nas outras estrofes, o eu-lírico interroga a concretude da penha, “por que se faz tão concreta?/ 

por sua idade avançada/ ou por rolar pela estrada?” (ANTUNES, 2015, p. 69). Dessa forma, 

nota-se uma mudança, pois aqui não há mais uma pedra parada sobre o chão, mas uma pedra, 

ou melhor, uma penha a rolar pela estrada, que nos remete a música “Like a Rolling Stone”, 

(Como uma pedra que rola), de Bob Dylan14. Nela observa-se a representação da pedra, que 

está a rolar. Desse modo, a canção conta a história de uma moça rica, “Once upon a time 

you dressed so fine Threw the bums a dime, in your prime” (Era uma vez uma garota 

bem-vestida/ Que jogava um tostão pros vagabundos quando estava por cima) e também 

orgulhosa “You used to Laugh about Everybody that was Hangin’ out” (Você ria na cara/ 

De quem estava na rua), mas que com o decorrer  do tempo passa  por uma transformação e 

acaba ficando pobre, “Now you don’t Talk so loud Now you don’t Seem so proud About 

havin’ to be scrounging Your next meal.” (Agora já não fala tão alto/ Agora não parece tão 

exibida/ Tendo que se virar para arranjar comida). Com isso, nota-se o contraste entre a 

riqueza a pobreza, antíteses que nos lembra as dualidades do Barroco. A pedra rolando, nesse 

texto, pode significar a metáfora das transformações ocorridas na vida dessa moça, da mesma 

forma que a penha que com o passar dos anos se desintegra e passa por transformações. 

Nesse sentido, a pedra/penha não está mimetizada, impedindo o percurso, mas está a rolar, 

e nessa movimentação passa por mudanças.  

Diferente da pedra15 de Antunes que está estagnada, parada, e que ao mesmo tempo 

é um obstáculo, tal como em Drummond onde a pedra está no meio do caminho dificultando 

a passagem, a pedra na música de Dylan está rolando, ou seja, não é um obstáculo, não está 

impedindo a travessia, mas representa as mudanças que ocorreram na vida dessa moça. 

Assim, como o próprio título da música “Como uma pedra que rola”, assim é a vida, que 

passa por transformações e está em constante movimento.  

                                                           
14 Robert Allen Zimmerman, mais conhecido como Bob Dylan (nome artístico), nasceu em Duluth, Minnesota, 

Estados Unidos, em 1941. É um cantor e compositor da música folk. Em 2016 ganhou o Prêmio Nobel de 

Literatura. Também foi considerado um dos maiores compositores do século XX. O cantor influenciou muitos 

artistas e bandas, entre eles destacam-se: Rolling Stones e Beatles. Informações disponíveis em:  

< Https://www.ebiografia.com/bob_dylan/>. Acesso em: 12 dez. 2018.  
15 É importante destacar que a utilização da palavra pedra/penha, também é recorrente na poesia do poeta árcade 

Cláudio Manuel da Costa. No soneto LVIII do livro Obras poéticas de Glauceste Satúrnio (2013), a pedra/ 

penha, também representa os obstáculos da vida e o descontentamento de um amor que não é correspondido. 

No ensaio “A Arcádia Melancólica de Cláudio Manuel da Costa”, Rafael Julião (2013, p. 232) afirma que “As 

mesmas penhas que concretizam o desencontro amoroso fundam também a paisagem pátria natal, que, apesar 

de áspera, é dotada de intensa carga afetiva de raiz e alicerce. Dessa síntese, nasce uma Arcádia muito peculiar, 

fraturada pela inútil fantasia de romper a melancolia que a acompanha”.  Ou seja, a pedra/ penha em sua poética 

representa não só esse descontentamento com a vida, mas representa também sua terra natal, Minas Gerais.  
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A conjunção alternativa “ou” possibilita mais de uma resposta para o porquê desse 

elemento ser tão concreto. E assim novamente interroga na décima estrofe “talvez por estar 

inteira/ entre uma e outra beira/ de sua forma coesa/ que se transforma em areia/ quando o 

tempo a desintegra?” (ANTUNES, 2015, p. 69). Nesses versos, observa-se novamente a 

desintegração dessa rocha, que se fragmenta, transformando-se em pedra, que ocorre em 

decorrência da natureza que com o passar dos anos é a única capaz de modificar o seu 

formato.  

O rigor formal e a temática da pedra fazem com que o poema retome também a 

produção poética de João Cabral de Melo Neto16, poeta este que pertence à terceira geração 

do Modernismo. Porém, ao contrário dos primeiros Modernistas, a poesia de Melo Neto é 

construída a partir da tradição literária, opta assim, pela forma, objetividade e repetição das 

palavras. Segundo Bosi, Melo Neto estreou na literatura “com a preocupação de desbastar 

suas imagens de toda ganga de resíduos sentimentais e pitorescos, ficando-lhes nas mãos 

apenas a nua intuição das formas (de onde o geometrismo de alguns poemas seus) e a 

sensação aguda dos objetos que delimitam o espaço do homem moderno” (BOSI, 2017, p. 

502). A forma como Melo Neto escreve suas poesias é objetiva, entretanto, a preocupação 

com o sentimentalismo pode ser evidenciada em sua produção poética tal como em Antunes, 

em que a rigorosidade formal do poema em estudo não deixa de apresentar uma 

subjetividade. 

No artigo “O silêncio da pedra: breves considerações sobre o nada, o silêncio e as 

ausências em A pedra do Sono de João Cabral de Melo Neto”, Fabiano Rodrigo da Silva 

Santos e Maria Clara Gonçalves (2014) apontam que a obra de Melo Neto   

 
se delineia de acordo com a diretriz de uma espécie de ‘engenharia verbal’ 

que busca construir uma poética atenta ao material e concreto, além de 

reflexiva, sobretudo, quando considera o trabalho de configuração do 

poema. Daí, o metalirismo ser mais comum à dicção de João Cabral que o 

lirismo confessional. A palavra poética é tanto seu objeto de contemplação 

quanto seu instrumento de construção” (SANTOS; GONÇALVES, 2014, 

p. 2). 

 

A partir desse fragmento, percebe-se que para o poeta o materialismo e a objetividade 

na escrita são muito valorizados em sua obra. Em outras palavras, Melo Neto ao introduzir 

                                                           
16 João Cabral de Melo Neto (1920-1999), nasceu em Recife - PE. Foi um poeta e escritor, conhecido como 

poeta engenheiro, destacando-se pelo rigor estético. Escreveu vários livros, dos quais ressalta-se: Pedra do 

sono (1942); O engenheiro (1945); O cão sem plumas (1950); O rio (1954); Morte e vida Severina e outros 

poemas em voz alta (1966), entre outros.  
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a palavra pedra reforça também a dureza do sertão, na qual as pessoas devem ser fortes desde 

o nascimento. A pedra surge também como aquela que lhe ensina a ser uma poeta seco, duro 

e insensível, trazendo isso para a sua produção literária. É interessante destacar que a 

repetição das palavras reforça o teor popular, que lembra também as cantigas nordestinas. 

Assim, como Melo Neto, Antunes, nesse poema em análise, também se utiliza da repetição 

de palavras. E essa sonoridade “pedra de pedra de pedra”, e “penha de penha de penha”, que 

são repetidas em quatro estrofes do poema remetem ao trabalho de construção, que no caso 

do poeta nordestino, refere-se à construção da própria linguagem, que por sua vez, é concreta 

e dura para mostrar a realidade do sertão. 

O poema retoma as antíteses do Barroco, mas também elementos da poesia de 

Drummond e Melo Neto e da música de Bob Dylan. Em relação à estrutura do poema, pode-

se considerar que mesmo ele sendo apresentado com uma rigorosidade formal, os elementos 

subjetivos não deixam de aparecer, pois ambos os poetas fazem da pedra um elemento de 

reflexão sobre a vida e o cotidiano.  A pedra, portanto, que está em Antunes também move 

o seu fazer poético, assim como moveu o fazer poético dos poetas concretos e modernos. É 

interessante mencionar também que a música de Dylan começa com a expressão “Era uma 

vez” que lembra às tradicionais histórias de conto de fadas, do mesmo modo, o poema de 

Antunes remete a um estilo de poesia tradicional.  

No capítulo do livro, Seis propostas para o próximo milênio, intitulado “Leveza”, 

Italo Calvino (1990) propõe nessa conferência falar sobre a oposição entre peso e leveza, 

indo a favor da leveza. Dessa forma, ele postula que se esforçou “sobretudo por retirar peso 

a estrutura da narrativa e a linguagem” (CALVINO, 1990, p. 15). Assim sendo, passa a 

valorizar a leveza, buscando mostrar, a partir de obras do passado, aquelas que apresentam 

o seu ideal de leveza. Um exemplo é a história mitológica de Perseu que para matar Medusa, 

se utiliza de elementos leves. “Para decepar a cabeça da Medusa sem se deixar petrificar, 

Perseu se sustenta sobre o que há de mais leve, as nuvens e o vento” (CALVINO, 1990, p. 

16). Ou seja, quem olhasse para Medusa era petrificado, entretanto, Perseu consegue derrota-

la sem sofrer as consequências de transformar-se em estátua. Porém, para se chegar a isso 

passa pela experiência do peso, isto é, das dificuldades. A pedra novamente pode ser 

representada a partir da história mitológica. Nesse sentido, ele afirma que “Cada vez que o 

reino do humano me parece condenado ao peso, digo para mim mesmo que à maneira de 

Perseu eu devia voar para outro espaço” (CALVINO, 1990, p. 19). A partir dessas obras, 

Calvino busca demonstrar que para se alcançar a leveza dos dias, antes é necessário passar 
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pela experiência do peso. Tal como Perseu que para alcançar o seu objetivo, também teve 

que passar por essa prova.  

O terceiro poema dessa análise, “Poema tirado de uma notícia de jornal 2”17, 

apresenta a partir do título uma intertextualidade direta com o texto “Poema tirado de uma 

notícia de jornal”, de Manuel Bandeira (1993)18 presente no livro Libertinagem, que faz 

parte da estética modernista. Sendo assim, o principal ponto dessa análise, começa com a 

apresentação de um breve diálogo desses textos com a estética ready-made proposta pelo 

artista vanguardista Marcel Duchamp19, e na sequência será analisada as possíveis relações 

desse poema com o Modernismo brasileiro, via Manuel Bandeira.  

   O “Poema tirado de uma notícia de jornal 2”, de Arnaldo Antunes (2015) refere-se 

a um recorte de jornal, como pode-se observar na figura 2, que se encontra abaixo: 

 

Poema tirado de uma notícia de jornal 2 

 
Figura 2: (ANTUNES, 2015, p. 129) 

                                                           
17A análise desse poema também está presente no artigo, “Poema tirado de uma notícia de jornal 2”: uma 

Possível Releitura do Modernismo com Arnaldo Antunes. Publicado na Revista Muitas Vozes, 2017. 
18Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho, mais conhecido como Manuel Bandeira (1886-1968), nasceu em 

Recife - PE, foi um poeta brasileiro, pertencente à escola literária conhecida como modernismo; também foi 

um crítico da arte e da literatura; escreveu muitos poemas, dos quais destacam-se: “Vou-me embora pra 

Pasárgada” (1993) que se encontra no livro Libertinagem, e “Poema tirado de uma notícia de jornal” (1993), 

presente no mesmo livro. Alguns de seus livros são:  A Cinza das Horas (1917); Estrela da Manhã (1936), 

entre outros. 
19Marcel Duchamp, (1887- 1968), nasceu na França, foi um pintor e escultor francês, considerado um dos 

maiores representantes do movimento artístico dadaísta. Criou o conceito de ready-made, que consiste em 

deslocar um objeto do cotidiano, de seu lugar habitual, para transformá-lo em obra de arte. Suas principais 

obras artísticas foram: Rapaz e moça na primavera (1911); Roda de bicicleta (1913); Fonte (1917), entre 

outras.  
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O poema/ imagem de Antunes remete ao poema/notícia de Manuel Bandeira, que fez 

parte do Movimento Modernista brasileiro, esse movimento teve início com a Semana da 

Arte Moderna, no século XX, especificamente em 1922, na cidade de São Paulo. Tal 

movimento causou muitas mudanças na arte e também na literatura. Seu principal objetivo 

era romper com a tradição clássica da arte, criando uma literatura que valorizasse a cultura 

brasileira. Dessa forma, Alfredo Bosi (1970) em História Concisa da Literatura Brasileira 

afirma que o Modernismo “configurava a dupla direção que os modernistas iriam dar ao 

movimento: liberdade formal e ideais nacionalistas” (BOSI, 1970, p. 378). Com esse 

movimento, começaram a privilegiar o verso livre do poema e a busca pelo nacionalismo, 

por isso, os escritores dessa época, entre eles, Oswald de Andrade e Mário de Andrade 

produziram uma literatura que buscava construir uma identidade brasileira. 

Todas essas mudanças, que ocorreram no cenário brasileiro, surgiram a partir das 

novas tendências artísticas, chamadas de Vanguardas Europeias, que foram trazidas da 

Europa, nessa época, por alguns escritores brasileiros. Essas tendências, entre elas, 

destacamos o Futurismo, Cubismo, Expressionismo, Dadaísmo e Surrealismo, tinham como 

objetivo o rompimento com a literatura e com a arte passadista, a liberdade, a velocidade, a 

irracionalidade e a subjetividade da arte. Dessa maneira, rompiam com a tradição da arte e 

da literatura do século XIX, e buscavam criar uma nova arte. Como aponta-nos Cléber 

Mapeli Serrador (2015) em Teoria Literária: Movimentos e Estilos da Literatura Portuguesa 

e Brasileira – da Origem ao Romantismo. 

 
Cada umas das vanguardas que surgem no século XX apresentam um 

projeto próprio, porém, todas elas têm um propósito em comum, o de 

romper radicalmente com os princípios que orientavam a produção artística 

do século XIX. É possível resumir a composição literária das vanguardas 

como um movimento ousado que quer libertar a arte da necessidade de 

representar a realidade de modo figurativo e linear (SERRADOR, 2015, p. 

72). 

 

 Essas vanguardas inovaram a arte, estabelecendo um estilo próprio. Dessa forma, a 

arte deixou de ser uma representação da realidade e passou a ser constituída por elementos 

fragmentados e não lineares, contribuindo para um novo fazer estético. 

Busca-se apresentar, portanto, nesse primeiro momento, o conceito de ready-made, 

criado por Marcel Duchamp na primeira década do século XX. Assim, de acordo com Ana 

Sereno, na dissertação “O Ready-made em Marcel Duchamp, a dimensão estética e o seu 

carácter conceptual na contemporaneidade” (2010) O ready-made  
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poderá ser tido como um objecto do quotidiano que no processo de 

transposição para o mundo da arte tal e qual é seleccionado fora deste [...] 

é considerado pelas entidades de legitimação artísticas, uma obra de arte. 

O ready-made poderá ser, da mesma maneira, assistido, isto é, manipulado 

pelo artista [...]. O advento do ready-made vem (re)colocar, de facto, 

questões importantes relativamente a determinadas grelhas que muitas 

vezes mediam a relação entre o objecto artístico e a sua produção e objecto 

artístico e a sua recepção (SERENO, 2010, p. 12). 

 

O ready-made consiste em deslocar objetos do cotidiano do seu ambiente natural, 

para ressignificá-los. Já de acordo com Octavio Paz (2008) no livro Aparência desnuda,  

 
[l]os ready-made son objetos anónimos que el gesto gratuito del artista, por 

el solo hecho de escogerlos, convierte en obras de arte. Al mismo tiempo, 

ese gesto disuelve la noción de ‘objeto de arte’. La contradicción es la 

esencia del acto; es el equivalente plástico del juego de palabras: éste 

destruye el significado, aquél la idea de valor (PAZ, 2008, p. 31). 

 

Utilizando-se do conceito de ready-made advindo das investigações de Marcel 

Duchamp, considera-se que esse conceito está presente em ambos os textos. No poema de 

Manuel Bandeira a poesia é realizada a partir da leitura de uma notícia de jornal que é 

retirada de seu espaço primário que é o jornal; o poeta desloca-a para outro espaço que é o 

da ficção resultando, portanto, em um ready-made. Por sua vez, no poema/recorte de 

Arnaldo Antunes, tem-se novamente um deslocamento, ou seja, há um recorte de jornal que 

também é ressignificado. Em outras palavras, em Antunes, assim como na estética ready-

made, o fragmento de jornal é deslocado de sua função primordial, que é a de simplesmente 

informar algo à população. Quando se lê o recorte de jornal num outro meio, nesse caso, o 

livro, ele passa a ser uma ficção, isto é, ele é ressignificado, e com esse ato de ressignificação 

vem à tona o gesto artístico de Arnaldo Antunes, que dá continuidade à leitura não somente 

de Manuel Bandeira, mas o insere num outro patamar estético-literário, convidando o leitor 

ir além da superfície das palavras. 

O texto/imagem de Antunes apresenta, portanto, como resultado do título uma 

referência ao famoso poema de Bandeira “Poema tirado de uma notícia de jornal”, como 

transcrito a seguir:  
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               João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da                                                     

                                                          Babilônia num barracão sem número] 

                Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

                Bebeu 

                Cantou 

                Dançou 

                Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

                                         (BANDEIRA, 1993, p.136) 

 

Assim como se lê em Bandeira (1993) algumas das características da poesia 

moderna, no texto/imagem de Antunes, tais características retornam. Nesse caso, como trata-

se, literalmente, de um recorte de jornal, no qual vislumbramos o seu deslocamento: do jornal 

para o livro de poemas, o que nos faz lê-lo como um ready-made. 

Ao relermos o poema de Manuel Bandeira na escrita de Arnaldo Antunes, estamos 

salientando a importância de um anacronismo para a compreensão dos poemas. Em outras 

palavras, ambos os textos não deixam de apresentar uma relação de intertextualidade20, que 

segundo Julia Kristeva, significa que “todo texto é absorção e transformação de outro texto. 

Em lugar da noção de intersubjetividade, se instala a de intertextualidade, e a linguagem 

poética se lê, pelo menos como dupla” (KRISTEVA, 2005, p. 68). Ou seja, a 

intertextualidade é a relação de diferenças e semelhanças que podem ser encontradas entre 

textos. Tendo em vista esses conceitos, nesse estudo, os títulos dos textos em análise já 

sugerem uma relação intertextual, pois os dois têm em comum o título “Poema tirado de uma 

notícia de jornal”, entretanto, o de Antunes apresenta a expressão numérica “2”. Com isso, 

pode-se estabelecer uma relação de intertextualidade, pois o poema/imagem de Antunes 

remete, homenageia o de Bandeira, ao mesmo tempo, retoma um passado que não pertence 

ao momento de sua escrita, a saber, o Modernismo, estabelecendo, dessa maneira, uma 

relação anacrônica.  

  Em outras palavras, ambos os títulos remetem a um poema que fora construído a 

partir de uma notícia de jornal e, ao mesmo tempo, à estética ready-made, de Marcel 

Duchamp. Bandeira tem como referência uma notícia que, supostamente, leu em um jornal, 

                                                           
20Tiphaine Samoyault (2008, p. 47), no livro A intertextualidade, aponta que a intertextualidade constitui “a 

memória da literatura”, visto que ela “se escreve com a lembrança daquilo que é, daquilo que foi. Ela a exprime, 

movimentando sua memória e a inscrevendo nos textos por meio de um certo número de procedimentos de 

retomadas, de lembranças e de re-escrituras, cujo trabalho faz aparecer o intertexto” (SAMOYAULT, 2008, p. 

47). Nesse sentido, percebe-se que, para ela, a intertextualidade está relacionada a memória, pois um texto ao 

fazer alusão a um outro, está resgatando uma memória.  
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enquanto que em Antunes há, além do uso do recorte de jornal, uma referência explícita ao 

texto de Bandeira. 

Nos dois textos são descritas cenas que diariamente são expostas nas páginas dos 

jornais diários, sejam eles impressos ou online, que apresentam fatos, histórias, que retratam 

sobre a vida de muitas pessoas. Nesse sentido, de acordo com Leyla Perrone-Moisés (1990) 

no capítulo “Literatura comparada, intertexto e antropofagia”, presente no livro Flores na 

escrivaninha, a literatura comparada,  

 
não só admite, mas comprova que a literatura se produz num constante 

diálogo de textos, por retomadas, empréstimos e trocas. A literatura nasce 

da literatura: cada obra nova é uma continuação, por consentimento ou 

contestação das obras anteriores, dos gêneros e temas já existentes. 

Escrever é, pois, dialogar com a literatura anterior e com a contemporânea 

(PERRONE-MOISÉS, 1990, p. 94). 

 

Para Perrone-Moisés, a literatura nasce da literatura e se produz num diálogo com 

outros textos, sendo que, cada texto é uma continuação de textos anteriores; nessa 

perspectiva, tanto a literatura mais antiga, quanto a mais atual, estão em constante diálogo 

entre si, assim como a poesia de Antunes e a de Bandeira. 

Dessa maneira, o recorte de jornal, presente no livro Agora aqui ninguém precisa de 

si, traz em si a necessidade contemporânea de estar em contato, de fazer relações com outras 

áreas, outros autores, e com outros tempos, apresentando ao leitor várias possibilidades de 

leitura, e estabelecendo uma relação anacrônica. 

Por isso, é importante destacar que há, no recorte de jornal e no poema de Bandeira, 

semelhanças e diferenças. Uma dessas diferenças associa-se aos sobrenomes dos 

personagens que possuem o mesmo nome: João. No primeiro texto analisado, o personagem 

João possui um sobrenome, é revelada sua idade, com quem morava, qual a situação 

financeira da família, que possuía no passado uma condição social mais alta. Já, no texto de 

Bandeira, o sobrenome de João é “Gostoso”, que também pode ser relacionado às 

particularidades da personagem, conotando um sentido sensual e ao mesmo tempo, de 

malandro. Neste não é explícita sua idade e nem com quem morava, infere-se apenas que 

vinha de uma situação financeira baixa, visto que, morava em um barracão sem número, em 

um bairro de classe baixa, e era carregador de feira.  

Ainda sobre os dois textos, tanto João Alberto, quanto João Gostoso trabalhavam 

com profissões parecidas, ou seja, um era ajudante em uma transportadora e o outro era 

carregador de feira-livre. Trabalhos esses que exigem esforço físico, e que possuem uma 
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remuneração baixa. Em ambos os textos, há por parte desses personagens, uma desilusão 

com a vida, e com o cotidiano que os rodeia. A mãe de João Alberto encontra-se tão 

descrente com a situação em que vive que preferia morrer a continuar vivendo, pois tem 

medo de cometer atos que não são aceitos na sociedade. Sua crença em Deus fora abalada, 

pois acredita que todos os males que ocorreu com ela e seu filho, foram frutos de uma 

macumba. Da mesma forma, João Gostoso encontrava-se desiludido com a vida que levava; 

por isso o possível suicídio.  

Nesses dois textos há, portanto, o sofrimento, pois a vida já não tem mais sentido, 

por isso, a morte surge como uma fuga para essa realidade que dói e que causa tanta angústia 

e desalento. João Alberto e a mãe, da mesma forma que João Gostoso, vivem a mesma dor 

existencial e carregam no seu interior o mesmo desejo: pôr fim à vida. Por isso, é importante 

registrar que em uma primeira leitura somos envolvidos pela imagem do jornal e adentramos 

a narrativa. O recorte apresenta, em forma de notícia, um acontecimento incomum na 

periferia paulista.  

A notícia que é registrada no recorte de jornal de Antunes, conta a história de João 

Alberto, de vinte e oito anos, e de sua mãe, imigrante russa, Helena Kuchnia, de sessenta e 

seis anos, que viviam em estado de “fome, solidão, loucura e mistério” (ANTUNES, 2015, 

p. 129). Os dois encontravam-se trancados dentro da própria casa acerca de uma semana à 

espera da morte, e alimentavam-se apenas com água, sem nenhum ânimo e dinheiro, e com 

sinais de perturbação mental. Tal caso fora denunciado à polícia pelos vizinhos que estavam 

preocupados com os dois. Após ser acionada, a polícia compareceu ao local e conseguiu 

prestar assistência, mas, a mãe e o filho recusaram a ajuda e continuaram desejando a morte. 

Dona Helena explica de forma razoável o motivo que os leva a desejar a morte, como 

presente no segundo parágrafo da notícia. 

 
Com precário domínio da língua e muitas falhas de memória, dona Helena 

não explica muito bem porque deseja a morte. Com resignação, ela conta 

que após a morte do marido Nicolau, em 1981, um certo Donis Vladislau, 

seu patrício e também morador no Parque Novo Mundo, ‘fez uma 

macumba’ contra ela e seu filho que, depois disso, nada poderiam fazer 

para escapar à morte. ‘Não tenho medo de morrer. Tenho medo de roubar, 

matar e ser presa’, disse ela, assustada no 19º DP. Também afirma não 

acreditar em Deus, entidade que lhe parece desconhecida e insignificante 

diante da força da macumba’ (ANTUNES, 2015, p. 129). 
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Nesse parágrafo, estão explícitos o motivo e o local onde João Alberto e sua mãe 

vivem, a saber, Parque Novo mundo, localizado na cidade de São Paulo. Esse bairro tem 

como principal fonte econômica o transporte de cargas, e é conhecido neste estado por estar 

localizado em uma região chamada Zona Norte de São Paulo, especificamente na Vila Maria. 

De modo semelhante, nas primeiras linhas do texto de Manuel Bandeira, são 

apresentadas as características de João Gostoso, onde vive e o que faz, “João Gostoso era 

carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem número” 

(BANDEIRA, 1993, p. 136). A partir disso, sabe-se que João é um homem simples, que 

trabalha como carregador em uma feira livre, e que mora na Babilônia, bairro esse que 

pertence à cidade do Rio de Janeiro. Essa parte em questão também remete à situação 

financeira de João Gostoso, pois, mora em “um barracão sem número” (BANDEIRA, 1993, 

p. 136), ou seja, sem a possibilidade de ser localizado. Seu sobrenome também não é 

mencionado, sendo que esse é substituído por um adjetivo comum, “Gostoso”, remetendo à 

caracterização de um malandro, como já mencionado anteriormente.  

João Gostoso, no entanto, ultrapassa a malandragem, e ironicamente, revela o lado 

triste da paisagem carioca, aquela que muitos brasileiros preferem não ver, isto é, João 

Gostoso, em seu desgosto, traz à tona a questão da marginalização que atinge muitas pessoas 

que vivem na mesma esfera periférica, marginal da sociedade brasileira. Neste sentido, João 

Gostoso é referência e, portanto, pode ser qualquer pessoa, que diante das circunstâncias da 

vida, resolve colocar fim à sua existência. Não ficamos sabendo o motivo que o levou a 

cometer o possível suicídio, mas infere-se que a insatisfação com a vida, o sofrimento, e as 

angústias o levaram a incumbir tal delito consigo mesmo.  

Da mesma forma, o provável suicídio pode estar associado à desilusão com o sistema 

social que oprime os mais pobres e os mais humildes, que não tiveram as mesmas 

oportunidades que outras pessoas de classes sociais mais elevadas. João Gostoso possui um 

subemprego que exige um grande esforço físico, ganhando um salário baixo. O emprego 

representa, portanto, muitos empregos encontrados no cenário brasileiro, que não são pagos 

de forma digna. A descrença com esse sistema que exclui e que não valoriza as pessoas faz 

parte do passado e se faz muito presente no cenário atual, e tudo isso, levou supostamente, 

João Gostoso ao suicídio e João Alberto e sua a família a preferirem desaparecer.  

No poema/recorte de Arnaldo Antunes percebe-se a falta de esperança de dona 

Helena, mãe de João Alberto, que faz com que ela deixe de acreditar em Deus. Ao mesmo 

tempo, ela prefere morrer, pois tem medo de cometer algum delito contra as outras pessoas 



36 
 

e ir presa. O filho, João Alberto, é descrito no texto como um homem que “quase não fala, 

não manifesta vontades, medo ou emoções. É apático e frio” (ANTUNES, 2015, p. 129). Em 

seguida, o recorte apresenta uma rasura, sem a qual, não podemos identificar o que está 

escrito anteriormente. Na sequência, é apresentada uma informação referente ao emprego de 

João, na qual é afirmado que a competição é muito grande, e que João Alberto fora técnico 

de contabilidade, e que foi demitido de seu último emprego em que era ajudante geral em 

uma transportadora. 

No decorrer da notícia há um subtítulo intitulado “Morte misteriosa”, nele é contado 

que há cinco anos, João Alberto foi internado por seu pai em um hospital psiquiátrico, onde 

ali permaneceu por três meses. Um dos motivos para tal atitude do pai é contada pelos 

vizinhos, que dizem que o filho apresentava comportamentos violentos, levando-o a agredir 

o próprio pai. A mãe, dona Helena, ao ir visitar o filho, acabara também ficando internada 

durante um mês. Logo após, é descrita a maneira como Helena conheceu o seu marido e 

como vieram da Alemanha para a cidade de São Paulo. Nesse mesmo parágrafo, é 

mencionada a maneira como ocorreu a morte do pai. 

 

Homem digno e muito honesto, segundo os vizinhos, sua morte também 

está revestida de mistério. Consta que, depois de aposentar-se, ele reuniu 

toda a documentação da casa e da pensão, juntou-a a algum dinheiro e 

sentou-se na varanda da casa. No dia seguinte foi encontrado morto, no 

mesmo local (ANTUNES, 2015, p. 129). 

 

Os acontecimentos que envolvem a família de João Alberto são cercados de 

mistérios, pois, não é mencionado em nenhum momento da notícia o porquê de mãe e filho 

desejarem a morte, da mesma forma, não sabemos muitos detalhes sobre a morte do pai.  

No parágrafo seguinte é descrito que a casa onde eles residiam era grande e bem 

cuidada. No entanto, esse recorte de jornal apresenta outra rasura, não sendo possível 

distinguir o que está escrito nessas linhas. Essas palavras que são cortadas na página podem 

sugerir um cotidiano gasto e misterioso, ao mesmo tempo de tédio. Após esses espaços 

rasurados, há a passagem que menciona que a única fonte de sobrevivência para mãe e filho 

é a pensão do marido, que é rejeitada por dona Helena, e o filho age com indiferença. Seu 

único desejo é não querer a ajuda de ninguém, ou como afirma a própria Helena ao jornalista 

“Queremos ir para casa e morrer devagar” (ANTUNES, 2015, p.129).21 

                                                           
21 É interessante lembrar-se do famoso livro de Herman Melville (2009), Bartleby o escriturário, que narra a 

história de um escriturário que trabalha no setor das correspondências perdidas. Ao longo, da narrativa ele vai 
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 No final da história é noticiado que a mãe e o filho foram medicados em um hospital 

e alimentaram-se bem, em seguida foram levados à assistência social pela viatura policial, 

para depois serem encaminhados a um ambulatório psiquiátrico. Todavia, os dois acabaram 

fugindo da delegacia antes mesmo de serem encaminhados à assistência social. A polícia, 

então, foi acionada para procurá-los, mas não foram encontrados. Nesse recorte/poema de 

jornal, a história termina sem uma conclusão, assim como os personagens principais 

desaparecem sem deixar vestígios, tal como, verifica-se na produção realizada pelos 

escritores modernos.  

Já em Manuel Bandeira, há, em seu poema, pela disposição das palavras: “Bebeu/ 

Cantou/ Dançou”, (BANDEIRA, 1993, p. 136) um declínio, da mesma forma que ocorre 

com a vida de João Gostoso, que vai aos poucos chegando ao fim. No entanto, antes de 

morrer, João quis aproveitar os prazeres da vida, divertindo-se. Eis o contraste da estética 

moderna e também do Barroco: vida e morte. 

Manuel Bandeira (1993) apresenta o retrato do cotidiano de um homem simples, de 

situação financeira baixa e que por um motivo, que não nos é revelado, decide colocar fim à 

sua vida, como é apresentado nas últimas linhas “Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de 

Freitas e/ morreu afogado” (BANDEIRA, 1993, p. 136). É importante destacar que há um 

contraste entre o lugar onde João Gostoso morava, ou seja, em um lugar pobre, 

especificamente, em uma favela, ou melhor, num barraco sem número, e o local onde se 

atirou, isto é, a Lagoa Rodrigo de Freitas, lugar nobre do Rio de Janeiro. Esses contrastes de 

lugares assinalam as diferenças das classes sociais brasileiras. 

Refletindo um pouco mais sobre Bandeira e a literatura, é necessário salientar que 

além de todas essas questões apontadas anteriormente, há também, nesse poema, outra forma 

de rompimento. Neste caso, não estamos nos referindo a um possível rompimento com a 

vida, o suicídio, mas, um rompimento com a tradição literária. Tal ruptura nos é apresentada 

a partir da presença do cotidiano no texto, do uso de personagens desconhecidos, mesmo 

anônimos. Além disso, aproxima-se do gênero notícia, pela clareza e coloquialismo na 

linguagem, que remetem a algumas das características do texto jornalístico. Pode-se dizer, 

nesse sentido, que somos apresentados a outra possível leitura, aquela atravessada pelo 

modernismo.  

                                                           
repetindo a frase: “Eu preferia não ...”. Essa apatia que o personagem de Melville nos apresenta é a apatia 

moderna que está presente em Bandeira e Antunes. 
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A respeito do paradeiro de João Alberto e dona Helena, assim como a morte do pai 

de João, é, aparentemente, um mistério. Contudo, esse recorte deixa claro que ambos 

desejavam a morte. Se voltarmos para os estudos sobre o modernismo, especialmente, 

aqueles dedicados à virada do século XIX para o século XX, nos quais se encontra a obra de 

Charles Baudelaire22, pode-se afirmar que a morte, ou melhor, que sua certeza, é uma das 

características da modernidade. O desgosto em viver atinge os personagens a ponto de não 

quererem a ajuda de ninguém, pois receiam prejudicar os outros, como nos narra o fragmento 

de jornal que Antunes nos apresenta. Essa negatividade atravessa o trabalho de muitos 

escritores modernos como Georges Bataille23 apresentou em A literatura e o mal. Nesse 

livro, ao se dedicar ao estudo de Charles Baudelaire, Georges Bataille salienta que “[a] 

poesia, num primeiro momento, destrói os objetos que ela apreende, ela os entrega, por uma 

destruição, à inatingível fluidez da existência do poeta, e é a este preço que ele espera 

reencontrar a identidade do mundo e do homem” (BATAILLE, 1989, p. 39-40). 

Há, também, nos dois textos, uma crítica a essa sociedade individualista que 

menospreza o seu semelhante e a profissão que exercem na sociedade. No João de Antunes, 

lê-se a tentativa e a preocupação dos vizinhos em querer ajudar João e dona Helena, todavia, 

são vistos por esses como loucos, e em decorrência disso, devem ser tirados de sua casa para 

tratamento. Já, a figura de João Gostoso demarca essa crítica ao sistema capitalista que não 

oferece ao trabalhador um salário digno para viver, levando-os, muitas vezes, a entrar no 

mundo do crime, ou no caso de João Gostoso, nos vícios com o álcool.  

A partir da leitura desses dois textos, considera-se que Arnaldo Antunes (2015) vai 

além de uma simples releitura do poema de Manuel Bandeira, ou seja, na medida em que 

retoma o próprio título, acrescentando o número “2”, ele recupera e repensa o poema de 

Bandeira e seu momento histórico, modificando-o e o ressignificando. Antunes mantém o 

mesmo tema que há no poema de Bandeira, o desejo da morte, a ausência de um sentido para 

a vida, nesse sentido, pode-se verificar que ambos falam de uma vida efêmera, visto que, os 

dois aceitam a morte de forma natural, e até mesmo desejada por esses personagens, que não 

encontraram no seu cotidiano um sentido feliz para a sua existência. Assim, mesmo que as 

estruturas sejam diferentes, visto tratar-se de um poema e de um recorte de jornal; as 

temáticas empregadas, nesses textos, possuem as mesmas características o que enfatiza que 

                                                           
22 Charles Baudelaire (1821- 1867), foi um poeta francês, ensaísta, tradutor e crítico de arte. Considerado um 

dos precursores do Simbolismo da literatura. Um de seus principais livros intitula-se as flores do mal (1857). 
23 Georges Bataille (1897- 1962), escritor francês. Seus textos enquadram-se tanto no domínio da literatura, 

quanto na História da arte, Antropologia, Filosofia e Sociologia.  
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Arnaldo Antunes é feliz em sua escolha, e como já foi dito, seu gesto artístico-crítico nos faz 

reler o poema de Manuel Bandeira via Marcel Duchamp. 

É interessante destacar que o processo de montagem do jornal utilizado por Antunes 

remete ao texto de Walter Benjamin (1987) “A arte na era da reprodutibilidade técnica”, 

presente no livro Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 

cultura. Nesse texto, Benjamin reflete sobre a reprodução das obras de arte ao longo dos 

anos. Dessa forma, afirma que: 

 

a obra de arte sempre foi reprodutível. O que os homens faziam sempre 

podia ser imitado por outros homens. Essa imitação era praticada por 

discípulos, em seus exercícios, pelos mestres, para a difusão das obras, e 

finalmente por terceiros, meramente interessados no lucro. Em contraste, a 

reprodução técnica da obra de arte representa um processo novo, que se 

vem desenvolvendo na história intermitentemente, através de saltos 

separados por longos intervalos, mas com intensidade crescente 

(BENJAMIN, 1987, p. 166). 

 

 

Percebe-se assim, que as obras sempre foram reproduzidas, entretanto, com a 

industrialização houve um maior aumento da criação dos meios de produção de massa, e 

consequentemente isso tornou-se mais fácil a reprodução de obras de arte, que antes do 

capitalismo era confeccionada de modo muito mais lento, posto que a reprodução de uma 

obra de arte demorava basicamente o mesmo tempo que a original para ser reproduzida. 

Nessa grande quantidade de reprodução, a obra de acordo com Benjamin, perde a sua aura24, 

ou seja, sua autenticidade, pois “Na medida em que ela multiplica a reprodução, substitui a 

existência única dá obra por uma existência serial. E, na medida em que essa técnica permite 

à reprodução vir ao encontro do espectador, em todas as situações, ela atualiza o objeto 

reproduzido” (BENJAMIN, 1987, p. 166-167). Nesse sentido, as obras de arte deixam de 

serem únicas para se tornarem elementos comuns.  

O processo de construção do jornal é feito em séries, entretanto, em Antunes, é 

possível perceber que mesmo tratando-se de um jornal, elemento que também é 

caracterizado por ser reproduzido em grande quantidade, não tem, nesse texto, apenas como 

função informar o leitor, mas também leva a reflexão, pois trata-se de uma notícia poética. 

Dessa forma, esse recorte de jornal não perde a sua aura. 

                                                           
24Aura “É uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa 

distante por mais perto que ela esteja” (BENJAMIN, 1987, p. 170). 
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O quarto poema de Antunes escolhido para esse capítulo, intitulado “Coleção de 

esquecimentos”25 apresenta em sua composição um diálogo com o poema “Sentimento do 

Mundo”26, do poeta Carlos Drummond de Andrade. 

 Nos dois primeiros versos da primeira estrofe do poema de Antunes, “eu tenho uma 

coleção de esquecimentos/ e apenas duas mãos pra ver o mundo”, percebe-se um diálogo 

com o poema de Drummond, o qual inicia-se com o mesmo paralelismo sonoro e lexical. 

“Tenho apenas duas mãos/ e o sentimento do mundo,” (ANDRADE, 2012, p. 11). 

 O poema de Arnaldo Antunes, assim como o de Carlos Drummond de Andrade estão 

na primeira pessoa do singular, entretanto, diferentemente deste “Tenho apenas duas mãos/e 

o sentimento do mundo,” (ANDRADE, 2012, p. 11), o sujeito do poema de Antunes não 

está oculto, isto é, o pronome “eu” introduz o texto. O eu-lírico menciona que possui “uma 

coleção de esquecimentos”, ou seja, muitas lembranças que são esquecidas rapidamente. Da 

mesma forma que no poema de Drummond, o eu-lírico aqui também tem apenas duas mãos 

que as utiliza para ver o mundo, dessa forma, utiliza-se da figura de linguagem sinestesia, 

pois mistura as sensações da visão e do tato, “e apenas duas mãos pra ver o mundo” 

(ANTUNES, 2015, p. 47), porém, ao contrário do poema de Drummond, no qual o eu-lírico 

possui apenas duas mãos e o sentimento do mundo “Tenho apenas duas mãos/ e o sentimento 

do mundo” (ANDRADE, 2012, p. 11). 

 Ainda sobre essa estrofe, no terceiro verso o eu-lírico expressa o seu sentimento em 

relação aos seus dias que passam muito rápidos, “meu dia passa inteiro num segundo/ mas 

nada abafa a voz dos pensamentos” (ANTUNES, 2015, p. 47). Aqui verifica-se uma questão 

temporal, ou seja, de um tempo que passa muito depressa, por isso sua vida agitada, no 

entanto, mesmo vivendo nessa velocidade, nada faz com que ele esqueça das memórias 

passadas que ficaram em seu pensamento. 

 Em seguida, na segunda estrofe, a voz do poema apresenta palavras que fazem parte 

do meio farmacêutico, isto é, “frontal”27, medicamento utilizado para o tratamento de 

                                                           
25Este poema possui um booktrailer, lançado pela editora Companhia das Letras, no qual o próprio Arnaldo 

Antunes recita o poema. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=LljzrlOuYOI> Acesso em: 26 

jan. 2018.  
26Poema presente no livro homônimo Sentimento do mundo, de Carlos Drummond de Andrade (2012), 

publicado pela primeira vez em 1940. É importante salientar que esse livro é marcado de um teor intimista e 

subjetivo, ao mesmo tempo em que aborda questões políticas e sociais de sua época, visto que, nesse período, 

o mundo estava diante da Segunda Guerra Mundial e da ascensão do fascismo e do nazismo. E, no Brasil, 

vivia-se o período do Estado Novo, governado pelo presidente Getúlio Vargas. 
27 Informações retiradas do site: <https://consultaremedios.com.br/frontal/bula> Acesso em: 28 jan. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=LljzrlOuYOI
https://consultaremedios.com.br/frontal/bula
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ansiedade. Também introduz a palavra “melatonina” 28que se refere a um hormônio que é 

produzido pelo próprio organismo humano, responsável pela indução do sono. Contudo, 

muitos fatores como o uso constante de tecnologias – televisão, celular, computador –, bem 

como, a idade e o uso de medicamentos podem prejudicar a produção desse hormônio, por 

esse motivo, a indústria farmacêutica produziu um suplemento dessa substância, com a 

finalidade de tratamento para as pessoas que sofrem de insônia.  

 Sabemos que a modernidade trouxe transformações para a sociedade. Com o 

surgimento das guerras, por exemplo, surgiu a necessidade da criação de medicamentos e 

anestesias que aliviasse a dor, por isso, essas drogas surgiram como forma de aliviar as dores 

e ansiedades do ser humano. Destarte, na segunda estrofe “nem frontal e nem melatonina/ 

eu tenho as saudades de um soldado/ do que haveria de ser o meu passado/ de tudo o que 

escapou da minha sina” (ANTUNES, 2015, p.47), ao citar esses medicamentos o eu-lírico 

demostra que nenhum deles é capaz de amenizar a sua ansiedade e sua insônia. Por isso, há 

uma sorte de negação com relação ao uso desses medicamentos, ou seja, ele enfrenta a 

situação sem antidepressivos ou drogas, pois as recordações e as saudades de um passado 

que lhe escapou do destino ainda ficaram gravadas em sua memória e não conseguem ser 

apagadas com medicamentos. Possivelmente seu destino era ser um soldado, no entanto, isso 

acabou não acontecendo, diante disso, o sentimento de melancolia do eu-lírico manifesta-se 

nesses versos, pois sente saudade de tudo o que lhe escapou do seu destino. 

 Ainda sobre o poema de Antunes, especificamente na terceira estrofe “desculpas, 

culpas, lapsos de sinapses/ impregnam minha corrente sanguínea/ e sigo apassivando a carne 

ígnea/ e aplainando os vértices dos ápices” (ANTUNES, 2015, p. 47), o eu-lírico pede 

desculpas e se sente culpado por não ter cumprido o seu destino, mas mesmo assim segue na 

sua rotina, buscando “apassivar a carne ígnea”, isto é, amenizar os seus dias que passam 

velozmente e de forma impulsiva. Também busca controlar a sua raiva e suas emoções, “e 

aplainando o vértice dos ápices” (ANTUNES, 2015, p. 47). 

 Na quarta estrofe “eu sou o super-homem submisso/ às rotas da rotina e ao tempo 

escasso/enquanto esqueço do próximo passo/ anoto um outro novo compromisso” 

(ANTUNES, 2015, p. 47), o eu-lírico se coloca como um super-homem, no entanto, esse 

super-homem não se refere aquele das histórias tradicionais de super-heróis que tinha como 

objetivo salvar o planeta ou a humanidade das forças do mal. O super-homem, nesse poema, 

                                                           
28Informações retiradas do site: <http://www.minhavida.com.br/alimentacao/tudo-sobre/21338-melatonina> 

Acesso em: 28 jan. 2018.  

http://www.minhavida.com.br/alimentacao/tudo-sobre/21338-melatonina
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é submisso, ou seja, assume uma posição de inferioridade, nesse caso, ele não tem poder de 

mudar o seu destino e o que está a sua volta, assim, segue preso e submisso às rotinas do 

cotidiano e do tempo que passa muito rápido, com muitos compromissos na agenda. 

 Na última estrofe, a voz em primeira pessoa manifesta os seus sentimentos, seu 

desejo é estar sozinho, e de ter um tempo para si, “queria estar a sós comigo mesmo/ e ter a 

eternidade toda em torno” (ANTUNES, 2015, p. 47). Logo em seguida, nessa mesma estrofe, 

há a seguinte expressão, “desfalecer no fogo desse forno/ até me desfazer como um 

torresmo” (ANTUNES, 2015, p. 47). O eu-lírico, nesses últimos dois versos, deseja 

desfalecer-se, no fogo, ou seja, enfraquecer-se diante dos obstáculos da vida e do cotidiano 

até desfazer-se. O poema também pode sugerir uma relação com o meio ambiente, o forno, 

dessa maneira, representa o mundo que está a cada dia sofrendo com as consequências do 

aquecimento global. 

Já no poema de Drummond, “Sentimento do mundo”, o sujeito elíptico coloca o 

poema na primeira pessoa do singular, dessa maneira, o eu-lírico sente a necessidade de 

querer ajudar mais a humanidade, demonstrando solidariedade diante desse mundo 

fragmentado pela guerra no qual está inserido. No entanto, percebe-se limitado e 

incapacitado, pois lamenta possuir apenas duas mãos: “Tenho apenas duas mãos/ e o 

sentimento do mundo” (ANDRADE, 2012, p. 11). Há, dessa forma, a incapacidade e a 

impotência desse eu-lírico em carregar todo o sentimento do mundo em suas mãos. 

Ainda na primeira estrofe, nos últimos versos, “mas estou cheio de escravos, / minhas 

lembranças escorrem/ e o corpo transige/ na confluência do amor” (ANDRADE, 2012, p.11), 

o eu-lírico apresenta a sua angústia, pois sente-se preso, sem liberdade para ajudar, e ao 

mesmo tempo preso às forças sociais dominantes que escravizam a humanidade com o seu 

poder, no entanto, ele ainda sente amor e busca por ele. 

Na segunda estrofe, a voz do poema manifesta a falta de esperança diante da situação 

em que as pessoas vivem, pois acredita que quando se levantar, ou seja, adquirir liberdade, 

tudo já estará morto: “Quando me levantar, o céu/ estará morto e saqueado,/ eu mesmo 

estarei morto,/ morto meu desejo, morto/ o pântano sem acordes.” (ANDRADE, 2012, p.11). 

Na terceira estrofe, ele fala da guerra que chega inesperadamente, sem dar tempo 

deles se prepararem: “Os camaradas não disseram/ que havia uma guerra/ e era necessário 

trazer fogo e alimento” (ANDRADE, 2012, p.11). Dessa maneira, pede perdão por não poder 

ajudar, e por não poder ser útil: “Sinto-me disperso,/ anterior a fronteiras,/ humildemente 

vos peço/ que me perdoeis” (ANDRADE, 2012, p. 11). 
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Na quarta estrofe, o sentimento de morte novamente reaparece, pois para ele a guerra 

vem para matar e destruir, assim, manifesta sua dor diante das pessoas que não mais verão a 

luz do dia, ao mesmo tempo, expressa a sua solidão, pois não avistará mais aquelas pessoas, 

ficando apenas em sua recordação. “Quando os corpos passarem,/ eu ficarei sozinho” 

(ANDRADE, 2012, p. 11). 

Na última estrofe, composta apenas de dois versos, o eu-lírico novamente revela a 

sua dor e pessimismo diante de um mundo dilacerado pela guerra e preso ao poder dos 

ditadores, “esse amanhecer/ mais noite que a noite” (ANDRADE, 2012, p. 11). Desse modo, 

a negatividade, sofrimento e o pessimismo é representado pelo amanhecer desse mundo que 

não tem mais luz, mais vida, mas de um amanhecer escuro, tal como a noite. Por fim, o eu-

lírico se coloca numa posição de humildade, pois mesmo tendo sentimento e compaixão pelo 

mundo, e estando em busca de mais amor para a humanidade, ele se acha muito pequeno e 

limitado para poder ajudar, e sente-se fragilizado em decorrência do medo e pela falta de 

esperança. 

 Os dois poemas expressam sentimentos de angústia e sofrimento. Em Antunes há 

também um sofrimento e uma dor, pois o eu-lírico procura esvaziar-se dos seus pensamentos, 

ou seja, esquecer o que ficou no passado, no entanto, não consegue esquecer; diante disso, a 

sua dor vem de um passado que não aconteceu, ele também se sente submisso por não poder 

ajudar a si mesmo, pois está preso à sua rotina que segue sempre a mesma ordem. O segundo 

em decorrência dos fatos históricos que estavam acontecendo naquele período, a saber, a 

segunda guerra mundial e o governo ditatorial. Dessa maneira, o eu-lírico sente-se 

incapacitado e pequeno demais para ajudar, por isso, sofre com a morte e com a destruição. 

 Em ambos os poemas, existe também o sentimento de solidão, porém, essas solidões 

são vistas de maneiras diferentes. No primeiro poema analisado, o eu-lírico deseja a solidão, 

posto que seus dias são tumultuados e agitados, tanto que nenhum remédio consegue acalmar 

os seus sentimentos que o impedem de dormir tranquilo. Ao desejar a solidão, ele representa 

todos os sujeitos que diariamente desejam estar a sós consigo mesmo em busca de silêncio 

e paz. Já no segundo poema, o eu-lírico sente medo da solidão. 

No poema de Arnaldo Antunes, o eu-lírico expressa os seus sentimentos, e a dor que 

ele sente é individual, mas ao mesmo tempo lê-se a dor de todo indivíduo que, submisso à 

rotina diária, busca nos intervalos do tempo um pouco de tranquilidade e silêncio. Nos versos 

de Drummond, o sentimento é coletivo, pois o eu-lírico possui o sentimento do mundo, a dor 

que o mundo sente. Enquanto um deseja a solidão, o outro tem medo. Por fim, em ambos os 
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poemas, os sujeitos têm apenas duas mãos, isto é, mostram-se pequenos e fragilizados diante 

da grandeza do mundo e dos sentimentos. 

 Diante dessa comparação, entre um poema de dois mil e quinze com um de mil 

novecentos e quarenta, percebe-se que tal anacronismo nos permite ler que os sentimentos, 

nesse caso, de solidão, fragilidade e medo, continuam a se manifestar independente do 

tempo. O poema “Coleção de esquecimentos” é, portanto, anacrônico visto que dialoga com 

um outro tempo, especificamente, com o Modernismo. 

Os textos do livro Agora aqui ninguém precisa de si, analisados nesse capítulo, 

mostraram que o tempo na poesia não é linear, mas atravessa o tempo. Assim, ela se 

reconfigura e ganha uma nova forma, mescla-se a outros poemas e ganha um novo sentido. 

Octávio Paz (1984) em Os filhos do barro aponta que   

 

[o] poema é um objeto feito da linguagem, dos ritmos, das crenças e das 

obsessões deste ou daquele poeta, desta ou daquela sociedade. É produto 

de uma história e de uma sociedade, mas o seu modo de ser histórico é 

contraditório. O poema é uma máquina que produz anti-história, ainda que 

o poeta não tenha essa intensão. A operação poética consiste em uma 

inversão ou conversão do fluir temporal; o poema não detém o tempo: o 

contradiz e o transfigura (PAZ, 1984, p. 11). 

 

A poesia de Antunes encontra-se nessa relação temporal, nessa perspectiva, 

contradiz-se e apresenta outro modo de fazer literário. 

Segundo Agamben (2009, p. 71) “o contemporâneo coloca em ação uma relação 

especial entre os tempos”. Diante do que foi exposto, considera-se, a partir das análises 

desses poemas, que Arnaldo Antunes é um poeta contemporâneo na medida em que essas 

poesias estão em relação com outros tempos, sendo, portanto, anacrônicas, pois mesmo 

sendo poemas recentes, apresentam características do Barroco, Modernismo, Concretismo e 

do Tempo Presente. 

A poesia antuniana não possui um único sentido, abre-se para outras relações 

possíveis, que serão discutidas ao longo dos próximos capítulos. Da mesma forma, a poética 

de Arnaldo Antunes pode ser lida na proposta de Agamben, para o qual, o contemporâneo 

“é também aquele que, dividindo e interpolando o tempo, está à altura de transformá-lo e de 

colocá-lo em relação com os outros tempos” (AGAMBEN, 2009, p. 72). Portanto, Antunes 

consegue fazer de sua produção literária uma montagem de tempos heterogêneos que se 

reconfiguram ao longo do fazer poético.  
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No próximo capítulo, o tempo anacrônico continuará sendo trabalhado, todavia será 

destacada a efemeridade do tempo. Em outras palavras, busca-se apresentar a importância 

que Antunes atribui aos elementos transitórios e insignificantes.  
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2. As nuances do tempo: o efêmero e o transitório 

 

O tempo todo o tempo passa. 

Arnaldo Antunes29 

 

No capítulo anterior, analisou-se os poemas de Arnaldo Antunes a partir do 

anacronismo, buscando mostrar não somente as leituras feitas pelo autor para se chegar ao 

processo de sua produção literária, mas, principalmente, como tempos diversos convivem 

em sua obra. Nesse segundo capítulo, escolheu-se trabalhar com o efêmero e com o 

transitório para dar continuidade à leitura da produção poética do artista paulistano. 

No livro Rua de mão única, Walter Benjamin30 (1987) apresenta 60 pequenos textos 

em forma de fragmentos sobre temas diversos. Neles encontra-se, principalmente, reflexões 

e críticas a respeito da escrita e da cidade. Esses fragmentos são desconexos, não havendo a 

necessidade de serem lidos de maneira linear, pois isso não interfere na compreensão dos 

mesmos. O que Benjamin busca evidenciar com esse tipo de texto é a ruptura com a tradição 

literária, visto que, uma nova forma de escrita passa a ganhar ênfase. Há, portanto, certo 

rompimento com a forma, a narrativa linear, ou seja, de início, meio e fim, que passa a se 

apresentar mais compactada e fragmentada.  

No capítulo intitulado “Guarda livros juramentado”, Benjamin evidencia essa ruptura 

com a escrita tradicional, e compara essa fragmentação do texto com as mudanças ocorridas 

no cenário urbano.  

 
Agora tudo indica que o livro, nessa forma tradicional, vai ao encontro de 

seu fim. Mallarmé, como viu em meio à cristalina construção de sua 

escritura, certamente tradicionalista, a imagem verdadeira do que vinha, 

empregou pela primeira vez no Coup de dés as tensões gráficas do reclame 

na configuração da escrita. O que depois disso foi empreendido por 

dadaístas em termos de experimentos de escrita não provinha do plano 

construtivo, mas dos nervos dos literatos reagindo com exatidão e por isso 

era muito menos consistente que o experimento de Mallarmé, que crescia 

do interior do seu estilo. Mas justamente através disso é possível 

reconhecer a atualidade daquilo que, monadicamente, em seu gabinete 

mais recluso, Mallarmé descobriu, em harmonia preestabelecida com todo 

o acontecer decisivo desses dias, na economia, na técnica, na vida pública 

A escrita, que no livro impresso havia encontrado um asilo onde levava 

existência autônoma, é inexoravelmente arrastada para as ruas pelos 

                                                           
29 ANTUNES, Arnaldo. As coisas. Ilustrado por Rosa Moreau Antunes. São Paulo: Iluminuras, 2002. 
30Walter Benjamin (1892-1940), de origem judia, nasceu em Berlim (Alemanha). Estudou filosofia, porém 

renunciou a carreira acadêmica após sua tese de livre-docência ter sido recusada pela Universidade. Dessa 

forma, viveu trabalhando como crítico e jornalista. Escreveu os livros: Origem do Drama Barroco Alemão 

(1928), A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica (1936), entre outros.  
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reclames e submetida às brutais heteronomias do caos econômico. Essa é 

a rigorosa escola de sua nova forma. [...] Antes está chegando o momento 

em que quantidade vira em qualidade e a escritura, que avança sempre mais 

profundamente dentro do domínio gráfico de sua nova, excêntrica 

figuralidade, tomará posse, de uma só vez, de seu teor adequado 

(BENJAMIN, 1987, p. 27-28). 

 

 Para Benjamin, as transformações ocorridas na cidade em decorrência da 

modernidade geraram uma fragmentação na sociedade. Assim, essas mudanças que 

ocorreram no texto, como aquelas advindas de Stéphane Mallarmé31 e das Vanguardas 

Europeias, também é perceptível na cidade, na qual os habitantes estão imersos no cotidiano 

turbulento da grande metrópole. 

Nesse sentido, os poemas que são analisados aqui apresentam traços dessa escritura 

fragmentada que advém do modernismo, pois a maioria deles não seguem uma linearidade 

em seus versos, sendo que o livro de maneira geral, também rompe com a estrutura da lírica 

tradicional, pois apresenta uma diversidade de gêneros textuais em sua composição, como 

por exemplo: poesia e fotografia. De outro modo, o tema da fragmentação não se manifesta 

somente através da forma dos poemas, pois a fragmentação modificou o conteúdo também. 

Assim, a cidade na modernidade norteou um novo modo das pessoas olharem para a sua 

realidade. A agitação, a pressa, a velocidade dos meios urbanos, a falta de tempo, gerou no 

indivíduo a angústia e a solidão, pois mesmo diante de uma multidão sente-se sozinho. 

Primeiramente, analisar-se-á a capa, seguido dos poemas de Arnaldo Antunes (2015) 

selecionados para esse momento, que se encontram no então livro Agora aqui ninguém 

precisa de si. Foram escolhidos os seguintes textos: “Recuerde”, “horas”, “para reparar”, 

“nada”, e “um sopro”. Busca-se, portanto, observar qual a relação desses poemas com o 

tempo, em especial com a efemeridade, transitoriedade e com o insignificante. Para isso, 

utiliza-se como fundamentação teórica os livros: O pintor da vida moderna, Charles 

Baudelaire (2010), o conto “O homem da multidão”, de Edgar Allan Poe (2010), Charles 

Baudelaire um lírico no auge do capitalismo, de Walter Benjamin (1991), Rua de mão única 

de Benjamin (1987), entre outros materiais. 

É interessante mencionar que a capa do livro e o projeto gráfico também são 

assinados pelo escritor-artista. Antunes, o artista multifacetado, apresenta-nos desde a capa 

                                                           
31Stéphane Mallarmé (1842-1898), poeta francês, considerado um dos maiores representantes da poesia 

Simbolista. Ficou conhecido também por antecipar o poema visual, que depois veio a influenciar os poetas 

concretos. É autor dos livros: Un coup de dés jamais n'abolira le hasard (1897); L'Après-midi d'un faune 

(1876), entre outros.  
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do livro indícios dos elementos rua, cidade e movimento, pois nela há a pintura de um 

homem que, em uma primeira leitura, encontra-se em movimento, caminhando com pressa. 

Esse homem, que poderíamos dizer que é “mal pintado”, lembra-nos um sinal de trânsito. 

Outro aspecto a ser observado é a sobreposição da imagem. Ou seja, a imagem desse homem 

que lembra aquelas de sinais de trânsito, não está só. Ela aparece sobreposta a outra que 

também nos remete ao homem apressado, mas esse se dirige para a direção contrária. O 

mesmo ocorre com a contracapa. No caso da contracapa, há outro homem pintado da mesma 

maneira, estilizado e apressado, sobreposto a outra imagem que atua, também, como sombra 

se dirigido para o lado contrário. Em outra leitura, a imagem dessa pessoa lembra também 

as marcações feitas nas ruas quando um corpo morto é encontrado no chão. Como podemos 

observar nas figuras abaixo: 

 

 
Figura 3: Capa do livro Agora aqui ninguém precisa de si (ANTUNES, 2015) 
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Figura 4: Contracapa do livro Agora aqui ninguém precisa de si (ANTUNES, 2015) 

 

Essa imagem, de um homem sobreposta a outra sobre o chão, recorda os 

palimpsestos, que de acordo com Gerard Genette (2006, p. 3), no livro Palimpsestos: a 

literatura de segunda mão, 

 

[...] é um pergaminho cuja primeira inscrição foi raspada para se traçar 

outra, que não a esconde de fato, de modo que se pode lê-la por 

transparência, o antigo sob novo. Assim, no sentido figurado, 

entenderemos por palimpsestos (mais literalmente hipertextos), todas as 

obras derivadas de uma obra anterior, por transformação ou por imitação.  

 

O que se nota é que a figura da capa não deixa de ser um palimpsesto, posto que o 

que está embaixo da figura nítida ainda pode ser visto. Percebe-se, assim, que há uma 

imitação da imagem que serve como sombra da outra, essa imitação nos leva a entender que 

a imagem contida na capa e na contracapa são hipertextos, visto que, a hipertextualidade “é 

próprio da obra literária que, em algum grau e segundo as leituras, evoque alguma outra e, 

nesse sentido, todas as obras são hipertextuais” (GENETTE, 2006, p. 18).  

Em outras palavras, tanto na capa quanto na contracapa do livro há esse sujeito que 

se desloca; cada um em uma direção diferente. Atrás de cada um deles, como já foi dito, há 

outra imagem, ou seja, há uma espécie de sombra que se movimenta em sentindo contrário. 
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Sendo assim, o movimento, o deslocamento e a rua podem remeter ao cotidiano e ao 

movimento dos dias que passam depressa. Cada um, isoladamente, caminha para uma 

direção diferente.  

O título do livro Agora aqui ninguém precisa de si sugere implicações com o tempo, 

ou seja, de um “agora”, indicando um tempo presente, e de um “aqui”, indicativo de espaço, 

ao mesmo tempo marca um individualismo “ninguém precisa de si”, mostrando um 

isolamento do indivíduo. Individualismo da sociedade atual, na qual cada sujeito, preso nas 

suas rotinas, vivem seus individualismos sem a preocupação com o outro. Além disso, o “si” 

sugere um afastamento do próprio eu, nesse caso, não se refere apenas ao distanciamento 

com o outro, mas também consigo próprio. Dessa forma, nesse capítulo, busca-se expor os 

poemas presentes nesse livro que apresentam característica do tempo efêmero e que 

carregam, em sua composição, a imagem do cotidiano. 

Nas primeiras páginas do livro, O pintor da vida moderna, especificamente no 

capítulo “O belo, a moda e a felicidade”, Charles Baudelaire (2010) discorre sobre o olhar 

das pessoas diante de um museu. Ele aponta que muitas obras de arte, principalmente aquelas 

que são classificadas como de segunda categoria, são vistas pelos olhos de quem as 

contempla, de forma breve, importando-se apenas com as obras mais populares. No entanto, 

o escritor de As flores do mal afirma que os poetas e artistas menores têm também 

importância e beleza. Com isso, o pensador francês postula que não apenas os poetas e 

artistas clássicos devem ser valorizados, mas os menores também, pois estes, do mesmo 

modo, possuem importância. 

Baudelaire apresenta alguns quadros da época, em especial do ilustrador e pintor 

Constantin Guys32, nos quais são apresentadas mulheres elegantes e homens bem vestidos, 

configurando a cidade de Paris do século XVIII. A partir da representação dessas imagens, 

ele também nos coloca diante da brevidade do tempo e do inconstante, pois a moda e a beleza 

são efêmeras, posto que ao mesmo tempo em que elas estão no auge logo deixam de estar. 

Assim, a beleza e a moda são de natureza efêmera, ou seja, são passageiras.  

Baudelaire, ao falar das obras de arte do Sr. G, como assim denomina o pintor 

Constantin Guys, no capítulo intitulado “O artista, homem do mundo, homem das multidões 

e criança”, afirma que para esse artista,  

 

                                                           
32 Constantin Guys, (1802-1892), foi um desenhista e pintor holandês. Seus desenhos eram inspirados na vida 

cotidiana. Foi também um ilustrador de jornal, no qual publicou muito de suas produções.  
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[a] multidão é seu domínio, como o ar é o do pássaro, como a água, o do 

peixe. Sua paixão e sua profissão consistem em esposar a multidão. Para 

o perfeito flâneur, para o observador apaixonado, constitui um grande 

prazer fixar domicílio no número, no inconstante, no movimento, no 

fugidio e no infinito. Estar fora de casa e, no entanto, sentir-se em casa em 

toda parte; ver o mundo, estar no centro do mundo e continuar escondido 

no mundo, esses são alguns dos pequenos prazeres desses espíritos 

independentes, apaixonados, imparciais, que a língua não pode definir 

senão canhestramente (BAUDELAIRE, 2010, p. 30). 

 

Compreende-se que, para Charles Baudelaire, estar diante da multidão constitui um 

fator determinante para a compreensão do instante que passa, da transitoriedade da vida, dos 

momentos fugidios que o cotidiano apresenta.  

Com isso, Baudelaire cria o Flâneur, personagem que surge a partir da leitura que 

fez do conto “O homem da multidão”, de Edgar Allan Poe.33 Nesse conto, o narrador-

personagem observa as pessoas que passam pelas ruas de Londres enquanto toma um café 

em um hotel, como apresentado no trecho a seguir:  

 

É uma das principais avenidas da cidade e estivera bastante movimentada 

durante todo dia. Mas à medida que escurecia, a fluência ia aumentando 

aos poucos; e no momento em que todos os lampiões se iluminaram, duas 

densas e contínuas correntes de gente passavam apressadamente diante da 

porta. Nunca estivera, nesse momento particular do entardecer, numa 

situação semelhante, e o agitado mar de cabeças humanas enchia-me, pois, 

de uma emoção deliciosamente nova. Deixei de lado, afinal, qualquer 

preocupação com as coisas que se passavam dentro do hotel e concentrei-

me na contemplação da cena do lado de fora (POE, 2010, p. 92). 

 

Percebe-se que o narrador de Poe se preocupa apenas em observar as pessoas que 

passam ao lado de fora, visto que, essa movimentação lhe chama a atenção. Assim, descreve 

detalhadamente cada pessoa, “e comecei a observar com particular interesse as inumeráveis 

variedades de acessório, roupa, aparência, andar, rosto e expressão facial” (POE, 2010, 

p.92). O narrador-personagem passa então a delinear o perfil de cada pessoa que passa pela 

rua, como expresso nas linhas a seguir: 

 

Os que passavam tinham, em sua maioria, um ar atarefado e confiante e 

pareciam pensar apenas em abrir caminho através da aglomeração. Tinham 

as sobrancelhas franzidas e reviravam agitadamente os olhos; quando 

                                                           
33 Edgar Allan Poe, (1809-1849), nasceu em Boston, nos Estados Unidos, foi um poeta, romancista e crítico da 

literatura. Um de seus poemas mais famosos intitula-se “O corvo”. Escreveu também contos de terror e de 

mistérios, entre eles: Histórias Extraordinárias (1837); Os Crimes da Rua Morgue (1841); O Coração Delator 

(1843); O Gato Preto (1843), entre outros.  
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empurrados por algum companheiro do percurso, não mostravam qualquer 

sintoma de impaciência: arrumavam suas roupas e seguiam em frente, 

apressados. Outros, um grupo também numeroso, eram também 

incansáveis em seus movimentos, tinham os rostos afogueados e falavam 

e gesticulavam sozinhos, como se sentissem solitários, em virtude, 

exatamente, da densidade da companhia circundante (POE, 2010, p. 92). 

 

A partir desse excerto, o narrador apresenta em detalhes as diversidades dos 

transeuntes que circulam nas ruas: descreve suas feições, classe social, mostra o cotidiano 

desses passantes. Através de seu olhar observador, ele descreve a modernidade, o transitório 

e a individualidade de cada pessoa que caminha diante dele. Por isso, é importante sublinhar 

que a rua é o material de trabalho, tanto para o homem da multidão, quanto para o flâneur; 

pois, como foi apresentado nas citações anteriores, a rua tem importância especial, assim 

como o cotidiano, no caso o da cidade, é matéria de reflexão. Assim, tanto o flâneur de 

Baudelaire, quanto o homem da multidão de Poe são observadores do cotidiano e da 

modernidade que passa a ganhar novas composições.  

Para Walter Benjamin (1991), no capítulo “O flâneur”, presente no livro Charles 

Baudelaire um lírico no auge do capitalismo, 

 
a rua se torna moradia para o flâneur que, entre as fachadas dos prédios, 

sente-se em casa tanto quanto o burguês entre suas quatro paredes. Para 

ele, os letreiros esmaltados e brilhantes das firmas são um adorno de parede 

tão bom ou melhor que a pintura a óleo no salão do burguês; muros são a 

escrivaninha onde apoia o bloco de apontamentos; bancas de jornais são 

suas bibliotecas, e os terraços dos cafés, as sacadas de onde, após o 

trabalho, observa o ambiente. Que a vida em toda a sua diversidade, em 

toda a sua inesgotável riqueza de variações, só se desenvolva entre os 

paralelepípedos cinzentos e ante o cinzento pano de fundo do despotismo: 

eis o pensamento político secreto da escritura de que faziam parte as 

fisiologias (BENJAMIN, 1991, p. 35). 

 

A rua torna-se o principal elemento para o flâneur, pois é por meio dela que ele achará 

assunto para as suas obras. Passa, assim, a observar cada detalhe, sobretudo para aquilo que, 

muitas vezes, passa despercebido pelos olhos, fazendo da cidade sua maior inspiração. A rua 

é a sua morada, e é nela que ele vai residir. Nessa perspectiva, vai contra os valores do 

burguês, ou seja, das riquezas, privilegiando as coisas insignificantes. 

De acordo com Claudia Gonçalves Ribeiro (2011), no artigo “A cidade pelos olhos 

de Charles Baudelaire e Mário de Andrade”, o flâneur  

 
caminha sem pressa pelas ruas, percebendo cada detalhe e, 

consequentemente, acompanhando as transformações que permeiam as 

ruas. Sem estar inserido no cenário, é capaz de pintar certa imagem da 
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cidade, mostrando-se apto a imprimir uma fisionomia desta e, também, de 

seus transeuntes (2011, p. 1088-1089). 

 

 O flâneur caracteriza-se como aquele indivíduo que não tem pressa, pois a agitação 

não lhe permitiria olhar para os pequenos detalhes escondidos na rua. Com isso, tem maior 

percepção em enxergar as transformações que ocorrem na cidade. 

Nesse sentido, para Baudelaire “constitui um grande prazer fixar domicílio no 

número, no inconstante, no movimento, no fugidio e no infinito. Estar fora de casa e, no 

entanto, sentir-se em casa em toda parte; ver o mundo, estar no centro do mundo e continuar 

escondido do mundo, [...]” (BAUDELAIRE, 2010, p. 30). Assim, torna-se importante, 

segundo Baudelaire prender nossos olhos naquilo que é passageiro e fugaz. 

 

2.1A cidade, a multidão e a efemeridade  

 

Assim como o flâneur benjaminiano e o “Homem da Multidão” que saem à rua em 

busca de inspiração para a sua poesia, a partir do olhar atento de um observador, Arnaldo 

Antunes se torna um flâneur e um observador do cotidiano. Os poemas de Antunes, tal como 

esses contempladores, nos deslocam para a rua, na busca de captar, em meio à multidão, os 

pequenos detalhes escondidos e que passam despercebidos no cotidiano, posto que, esses 

elementos se tornam matéria para o seu fazer poético. É, portanto, na rua que Arnaldo 

Antunes, assim como o flâneur, encontra os elementos necessários para as suas produções. 

Como pode-se visualizar na fotografia a seguir, que é um dos poemas visuais34 estudados 

neste capítulo: 

                                                           
34 “O poema visual caracteriza-se por valorizar a imagem como entidade universal. A palavra, no caso, é muito 

bem explorada e colocada, composto um   todo harmônico capaz de permitir ao ‘leitor’ – aquele que lê e vê ou 

só vê – uma infinidade de leituras, de acordo com o nível do seu conhecimento, experiência de mundo, cultura 

e escolaridade” (PONTE, 2007, p. 20). Alguns escritores desse tipo de poesia são: Hugo Pontes, Sebastião 

Nunes, entre outros. 
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Figura 5: (ANTUNES, 2015, p. 44-45) 

 

Essa fotografia, presente no livro de Antunes, tem como título a palavra espanhola 

“Recuerde”, que em português significa “Lembre-se”. Ao olharmos para ela há a sensação 

de estarmos dentro de um veículo, no qual tem-se a visão do que está a nossa frente e, por 

meio do retrovisor do carro35, do que está atrás.  No entanto, tanto as imagens que estão 

adiante dos nossos olhos, quanto àquela imagem que se tem acesso através do espelho do 

retrovisor tem algo que instiga o olhar do leitor. O que vemos na suposta montagem 

sobreposta, em perspectiva, é uma espécie de desdobramento da rua e da calçada; no entanto, 

ao contrário da imagem com vários automóveis que percorrem uma avenida, e ao lado, na 

calçada, um aglomerado de pessoas, todas elas com a cabeça baixa e com aspecto triste, a 

imagem em perspectiva nos apresenta uma avenida em trompe-l´oeil 36– perguntamo-nos: 

seria a mesma avenida? – Vazia.  

Ao lado das pessoas há prédios, enquanto que no outro lado da avenida, no qual não 

há pessoas, encontram-se várias árvores secas. Uma natureza, aparentemente, sem vida. Essa 

imagem apresenta também uma placa de trânsito, não convencional no Brasil, o que nos 

remete para outro espaço, não é a Paris de Baudelaire, visto que nela há um triângulo e dentro 

                                                           
35É possível perceber também que dentro do próprio retrovisor há um outro, ou seja, há dois retrovisores. Nesse 

sentido, o retrovisor sugere atenção, pois é necessário cuidado em todas as direções. Dessa forma, esse duplo 

retrovisor pode estar sugerindo uma maior atenção ao passado, que é sempre retomado por meio da memória 

e do tempo que traz recordações.  
36Trompe-l´oeil é uma técnica artista de pintura, cuja percepção, se olhada a distância, dão a impressão de 

serem imagens reais, enganando o olhar.  
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dele há a figura de um homem, segurando uma maleta, e atrás dele, segurando-o por uma 

das mãos, a imagem de uma criança, especificamente de uma menina, na qual ambos se 

encontram apressados. Ao apresentar-nos a imagem de um adulto segurando a mão de uma 

criança, a placa adverte os perigos que essa rua pode oferecer, assim, esse gesto pode 

demostrar um cuidado com a segurança que se deve ter ao caminhar por aquele local.  

Embaixo dessa imagem há a seguinte inscrição verbal em espanhol: “Recuerde”, que remete 

ao título do poema-imagem, como já foi mencionado. 

 A fotografia, portanto, remete a uma memória, a uma recordação e a placa serve de 

advertência para alertar o leitor e, também, as pessoas que se encontram nos veículos e na 

rua, que a vida é transitória, e que o que vai ficar dela são as lembranças e as recordações, e 

que se faz necessário aproveitar o dia, carpe diem, como já sugeriam os poetas do 

Arcadismo.  Além disso, ela também pode sugerir às pessoas uma maior atenção para o 

passado. A movimentação dos carros e das pessoas podem mostrar o individualismo, a 

agitação, o movimento e a velocidade, tal como foi descrito por Edgar Allan Poe ao observar 

as ruas de Londres. Não sabemos o ano em que a foto foi registrada, no entanto, e 

independente da data, ela evoca um tempo marcado pela velocidade e agitação dos meios 

urbanos, onde as pessoas submersas dentro do próprio individualismo não olham mais para 

o seu semelhante, e muitas vezes até para si próprias. Esse isolamento nos remete novamente 

a parte do título do livro “ninguém precisa de si”. Percebe-se com isso que os poemas e 

imagens, presentes no livro de Antunes, voltam-se para o homem que diante dessa 

modernidade estendida, não aprendeu com a catástrofe, pois o que se verifica é que cada 

indivíduo se encontra isolado, preso em seu individualismo.  

Walter Benjamin, em relação à multidão, afirma e ao mesmo tempo interroga que, 

 

o próprio tumulto das ruas tem algo de repugnante, algo que revolta a 

natureza humana. Essas centenas de milhares de todas as classes e 

posições, que se empurram umas às outras, não são todos seres humanos 

com as mesmas qualidades e aptidões, e com o mesmo interesse em serem 

felizes? ... E no entanto, passam correndo uns pelos outros, como se não 

tivessem absolutamente nada em comum, nada a ver uns com os outros; e, 

no entanto, o único acordo tácito entre eles é o de que cada um conserve o 

lado da calçada à sua direita, para que ambas as correntes da multidão, de 

sentidos opostos, não se detenham mutualmente; e, no entanto, não ocorre 

a ninguém conceder ao outro um olhar sequer. Essa indiferença brutal, esse 

isolamento insensível de cada indivíduo em seus interesses privados, 

avultam tanto mais repugnantes e ofensivos quanto mais estes indivíduos 

se comprimem num exíguo espaço (BENJAMIN, 1991, p. 114-115). 
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Essa citação descreve o que se vê na fotografia, uma multidão de transeuntes que 

caminha pela rua e não se mistura. São pessoas de todas as classes sociais, e de todos os 

tipos, na sua maior diversidade existente, que passam apressadamente, sem se olharem, 

sozinhas em sua própria individualidade e interesses. Porém, todas elas possuem algo em 

comum, isto é, buscam a felicidade, aquilo que o mundo pode trazer de bom para as suas 

vidas.  

Paulo Ricardo Moura da Silva (2015), no artigo “A multidão como ruína no olhar de 

Walter Benjamin para poesia de Charles Baudelaire”, afirma que 

 

[a] multidão indica a falta de integração plena entre os indivíduos na 

sociedade moderna, que, mesmo que corporalmente estejam muito 

próximos, lado a lado muitas vezes, nada ou muito pouco partilham e 

transmitem para a constituição de vínculos efetivos que possam, de alguma 

forma, elucidar o sentido de suas existências. Ao contrário, evitam 

estabelecer contato com as pessoas com quem dividem os espaços pelas 

ruas, e, desse modo, a multidão apontaria ainda para o isolamento, porque 

o indivíduo, diante da grande quantidade de pessoas que circulam pelas 

vias urbanas, não estabelece com elas um todo unificado, mas se percebe 

apartado dessas pessoas, com quem divide provisoriamente um espaço e 

nada mais (SILVA, 2015, p. 13-14). 

 

Diante dessa citação, percebe-se que a sociedade moderna trouxe o individualismo, 

no qual as pessoas se veem, mas não se olham, encontram-se na rua, no entanto, não se 

percebem. A multidão está em um mesmo espaço, no caso da fotografia, na rua, porém, cada 

indivíduo está isolado, pois não estabelecem diálogo entre si.  

Diferente do flâneur, que sai a caminhar pela rua, aqui o observador está dentro do 

carro e analisa as pessoas e a rua em sua totalidade, pois por meio do espelho retrovisor tem 

acesso não apenas ao que está ao seu lado e a sua frente, mas também ao que se passa atrás; 

todavia, independente do lugar em que esse observador se encontra, ele também está 

observando a multidão que passa, a falta de tempo e a pressa de cada caminhante. Dessa 

forma, não deixa de ser também um flâneur, que mesmo isolado em seu carro tem acesso à 

rua por todos os ângulos. Assim, o poeta faz dos pequenos detalhes e do cotidiano assunto 

para a sua poesia, tal como esse observador que ao sair à rua buscava captar a melancolia e 

a efemeridade contida nesse cotidiano, fazendo dos elementos fugidios da vida matéria de 

reflexão.  

De acordo com Sérgio Roberto Massagli, que no artigo “Homem da multidão e o 

flâneur no conto ‘O homem da multidão’ de Edgar Allan Poe”, afirma: 
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O flanêur é o ser que vê o mundo de uma maneira particular, sem a 

pretensão de explicar, mas com a intenção de mostrar, levando a vida para 

cada lugar que vê. Sua paixão é a exterioridade, na rua encontra o seu 

refúgio, desvincula-se da esfera privada, buscando sua identificação com a 

sociedade na qual convive (MASSAGLI, 2008, p. 56). 

 

A partir desse fragmento, percebe-se que o flâneur é aquele que também observa o 

mundo de maneira sensível e única. Dessa forma, busca captar no cotidiano elementos para 

a sua poesia, tal como um fotógrafo que diante desses elementos do dia-a-dia apreende na 

fotografia o momento real e a eterniza, fazendo dela também componente de seu trabalho. 

Nesse sentido, Giorgio Agamben (2007), em um ensaio intitulado “O dia do juízo”, presente 

no livro Profanações, afirma que todas as fotos “contêm um inconfundível indício histórico, 

uma data inesquecível e, contudo, graças ao poder especial do gesto, tal indício remete agora 

a outro tempo, mais atual e mais urgente do que qualquer outro tempo cronológico” 

(AGAMBEN, 2007, p. 25). Para ele, uma imagem carrega um vestígio do cotidiano, ao 

mesmo tempo, uma história, e uma lembrança que pode ser lida independente do tempo. 

Sendo assim, a fotografia analisada remete a uma data incerta, entretanto, deixa transparecer, 

por meio da memória, o cotidiano e o individualismo presente nos grandes centros urbanos. 

Outro elemento dessa modernidade apressada, encontra-se no poema-imagem 

“horas”. Esse poema, não possui nenhuma palavra, pois é composto apenas de imagens de 

relógios, como podemos observar a seguir:  

 

 
Figura 6:(ANTUNES, 2015, p. 78-79) 
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Nesse poema visual, observa-se uma coleção de relógios, sendo tanto de pulso quanto 

de parede, além disso, são apresentados modelos mais antigos e mais novos, da mesma 

forma, aparecem relógios de ponteiro e digitais. Há, também, uma organização referente à 

disposição dos relógios, pois há uma mescla, ora de relógio de parede ora de pulso. Ao inserir 

essa diversidade de relógios, cada um com um horário diferente, o poeta não apresenta um 

tempo fixo e único, mas um tempo que pode ser móvel e instável. 

O título do poema “horas” está diretamente associado ao objeto relógio que nos é 

apresentado, e ambos estão relacionados ao tempo. Nota-se que ao inserir uma diversidade 

de relógios, o poeta nos coloca em relação à transitoriedade da vida, pois o relógio serve 

para marcar o tempo, e este, por consequência, é fugidio e inapreensível. Da mesma forma, 

ao inserir um horário distinto para cada um desses relógios, percebe-se que o tempo não é 

igual para todos, pois dependendo da ocasião em que se está vivendo as horas passam rápido, 

em outras não.  

Ao colocar esses relógios em uma fotografia, congelando as horas em uma imagem, 

umas das possibilidades é que Antunes busca parar o ponteiro do relógio, ou seja, paralisar 

esse tempo que se esvai muito rapidamente, pois diante dessa pressa, e da velocidade 

advindas com a modernidade, há a falta de tempo. Desse modo, a angústia, a ansiedade e a 

melancolia passam a tomar conta dos indivíduos. Cada pessoa tem um tempo, assim como 

cada relógio apresentado nessa imagem, cada um com um horário diferente. Assim, ele 

eterniza esse tempo, paralisa por meio dessa fotografia o tempo de cada um, em busca de 

levá-los a parar por alguns instantes e observar aquilo que a pressa da cidade não lhes 

permitiu contemplar.  

Na pintura “A Persistência da Memória”, de Salvador Dalí37 (1931), também 

observamos a representação de alguns relógios, que tal como os de Antunes também marcam 

diferentes horas, como mostra a figura baixo:  

                                                           
37 Salvador Dalí (1904-1989) nasceu em Figueiras, na Espanha. Foi considerado um dos mais importantes 

pintores do Surrealismo. O Surrealismo faz parte das vanguardas artística que tem como objetivo a liberdade 

de criação. Afasta-se, assim, do formalismo e é influenciado pela teoria do inconsciente de Sigmund Freud.  
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Figura 7: Pintura a óleo de Salvador Dalí (1931) “A Persistência da Memória”  

 

Diferente dos relógios do poema-imagem de Antunes, em que se encontram dispostos 

de maneira linear, em Dalí eles se encontram dispersos. Da mesma forma, os relógios de 

Antunes encontram-se estáticos, enquanto os de Dalí aparecem como se estivessem 

derretendo e dobrados. Nesse sentido, pode-se considerar que o tempo nessa imagem está se 

esvaindo, ou seja, é finito e transitório. Mostra também um tempo distorcido e não a exatidão 

que caracteriza um relógio. 

Em outras palavras, percebe-se que ambos os artistas procuram enfatizar a 

efemeridade, por meio desses relógios. A primeira imagem busca paralisar o tempo, pois 

sabe que esse é passageiro, a segunda, da mesma forma, mostra por meio desses relógios 

escorregando que o tempo acaba, que se dilui.  

Em Antunes, portanto, há relógios reais, enquanto que em Dalí os relógios fogem da 

realidade. Entretanto, ambos apresentam o tempo que passa, seja pela representação dos 

ponteiros do relógio, cada um com um horário diferente, seja pelo derretimento dos relógios 

que apresentam um tempo flexível.  

 

2.2 O insignificante e o nada enquanto potência poética 

 

 Além de teórico da arte, Charles Baudelaire também foi um grande poeta, muito 

conhecido pelo livro As flores do mal (2001), nele, o poeta registra acontecimentos do 

cotidiano, e tudo aquilo que a cidade rejeita, visto que, para ele, o flâneur é aquele que busca 
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resgatar “na capital o lixo do dia que passou. Tudo o que a cidade grande jogou fora, tudo o 

que ela perdeu, tudo o que desprezou, tudo o que destruiu” (BENJAMIN, 1989, p. 78).   

 No poema “Uma Carniça”, de Baudelaire, composto de doze estrofes, há a descrição 

de um animal morto que se encontra na rua, já em estado de decomposição. Ao descrever 

esse cenário grotesco, o poeta deixa transparecer tudo aquilo que a cidade rejeita, ou seja, 

estamos diante do insignificante. Nesse poema, nota-se também a degradação do corpo, que 

é efêmero, como pode-se perceber em um dos trechos do poema. 

 

Lembra-te, meu amor, do objeto que encontramos 

Numa bela manhã radiante: 

Na curva de um atalho, entre calhaus e ramos, 

Uma carniça repugnante. 

 

[...] 

  

E o céu olhava do alto a esplêndida carcaça 

Como uma flor a se entreabrir. 

O fedor era tal que sobre a relva escassa 

Chegaste quase a sucumbir. 

 

Zumbiam moscas sobre o ventre e, em alvoroço, 

Dali saíam negros bandos 

De larvas, a escorrer como um líquido grosso 

Por entre esses trapos nefandos. 

 (BAUDELAIRE, 2001, p. 17-18) 

 

A partir desse poema, compreende-se que para Baudelaire os pequenos instantes e a 

insignificância das coisas são muito importantes, e devem também ser valorizadas, pois elas 

também possuem sua beleza. Com isso, faz emergir o conceito de transitório, de passageiro, 

da fugacidade do tempo, a partir do olhar do observador. No capítulo “A modernidade”, ele 

disserta que “a modernidade é o transitório, o fugidio, o contingente, a metade da arte, cuja 

outra metade é o eterno e o imutável” (BAUDELAIRE, 2010, p. 35). Ou seja, a modernidade, 

assim como a beleza e a moda, é também passageira e fugaz, assim como o corpo sem vida 

descrito no poema, que revela a finitude de todo ser vivo.  

Baudelaire entende a modernidade como aquela que está associada ao movimento, 

ao fragmentário, ao transitório e ao insignificante. É, pois, diante desses elementos efêmeros 

que Baudelaire vai observar na rua a multidão que passa, a diversidade de pessoas que nela 

circulam, os costumes, a rotina e as mudanças que ocorreram na cidade. Tudo isso pode ser 

observado em alguns trechos do poema intitulado “O cisne”: 
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[...] 

Agora fecundou minha fértil saudade, 

Como eu atravessasse o novo Carrossel. 

Morto é o velho Paris (a forma da cidade 

Muda bem mais que o coração de uma infiel); 

 

Só em pensamento vejo os campos de barracas, 

Os fustes aos montões, as cornijas rachadas, 

Os muros de um verniz verde, as ervas opacas, 

O vago ferro-velho a brilhar nas calçadas. 

 

No outro tempo existiu neste ponto um aviário; 

Lá vi uma manhã, quando sob a amplidão 

Clara, o trabalho acorda e o lixo funerário 

Manda ao ar silencioso obscuro furacão, 

 

[...] 

Paris mudou! Porém minha melancolia 

É sempre igual: torreões, andaimarias, blocos, 

Arrabaldes, em tudo eu vejo alegoria, 

Minhas lembranças são mais pesadas que socos. 

(BAUDELAIRE, 2001, p. 51) 

 

Baudelaire utiliza-se da cidade de Paris para descrever o cenário desse espaço urbano 

que passou por transformações e que gerou degradação. Dessa forma, ele recorda uma Paris 

de outrora, da qual sente saudades. O poeta busca, portanto, trazer para a sua poesia o que 

se passa na cidade e com os seus habitantes, por isso, tudo o que nela se encontra é motivo 

para a sua poesia. 

Tendo em vista o pensamento de Baudelaire sobre a modernidade como algo 

transitório, busca-se mostrar que tal como o poeta de As flores do mal, Antunes também 

apresenta em seus poemas essa relação com o tempo que passa, com o inconstante e com 

insignificante, e da mesma forma que o flâneur, Antunes também pode ser caracterizado 

como um observador da sua cidade, que ao olhar para os pequenos detalhes do seu dia-a-dia 

faz deles matéria para a sua poesia. 

 O poema “para reparar”38, trata-se de um poema que tem como referência a poesia 

concreta, as palavras/versos, como podemos constatar, são distribuídas na página em branco, 

a la Mallarmé (1914), levando em consideração na sua diagramação todos os espaços e a 

tipografia, como podemos observar na próxima figura. 

                                                           
38 Uma parte desse poema faz parte da música “Peraí, repara” de Arnaldo Antunes (2015), em conjunto com 

Marisa Monte e Dadi Carvalho, que se encontra inserido no álbum “Já é”, de Antunes. Disponível em: 

<https://www.vagalume.com.br/arnaldo-antunes/perai-repara.html>. Acesso em: 25 jun. 2018. 

https://www.vagalume.com.br/arnaldo-antunes/perai-repara.html
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           Figura 8: (ANTUNES, 2015, p. 111) 

 

O poema acima, possibilita-nos várias leituras. Uma delas refere-se à projeção do 

nosso olhar diante das coisas invisíveis, ou seja, daquilo que, muitas vezes, passa 

despercebido aos nossos olhos e sobre nossos dias marcados pela agitação. Assim, o eu-

lírico se utiliza da comparação para dizer que “as coisas são invisíveis como o ar” 

(ANTUNES, 2015, p. 111). Nessa perspectiva, Arnaldo Antunes dá potência ao invisível, 

ao que passa despercebido pelos olhos. É, portanto, através dessa palavra – ar – que é um 

elemento invisível aos olhos, que o eu-lírico nos lembra o quanto o ar é fundamental, pois 

faz parte da vida e da sobrevivência de todo ser humano, mas que ninguém dá importância, 

sendo assim, o eu-lírico atribui valor ao ordinário e ao invisível.  

Em seguida, ele afirma que tudo isso se torna invisível diante dos nossos olhos se 

deixarmos de reparar, “se você não/ para para/ reparar” (ANTUNES, 2015, p. 111). O que 

se observa, a partir da leitura desse poema pode estar associado com a ação de parar, o parar 

por alguns instantes para olhar e observar o instante que passa, o fugidio e o insignificante, 

dando valor àquilo que diante da velocidade da modernidade passa despercebido pelo olhar, 

enxergar o inapreensível e parar para prestar atenção. O poema, portanto, sugere a ser o 

flâneur, isto é, um observador desse mundo que sabe valorizar os pequenos momentos da 

vida, pois sabe que ela, a vida, é fugaz e transitória.  

No que tange à estrutura do poema, percebe-se que se trata de um texto com 

características advindas, tanto da poética de Mallarmé, quanto dos poetas brasileiros do 
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Concretismo. Há entre as duas palavras “para” um espaço em branco que as separa. Esse 

espaço pode representar o vazio, a ausência, o invisível, aquilo que não tivemos tempo de 

apreciar, posto que, a modernidade trouxe a velocidade, os dias marcados pela pressa e pela 

agitação, impedindo de parar para observar os pequenos detalhes e instantes da vida. Dessa 

forma, a maneira como as palavras estão dispostas na página, ou seja, a diagramação, os 

espaços deixados entre elas na folha em branco do poema, lembram o conhecido poema de 

Stéphane Mallarmé intitulado “Um lance de dados jamais abolirá o acaso”, como 

apresentado na figura abaixo um fragmento do poema. 

 

 
Figura 9: Fragmento do poema Un coup de dés Jamais N'Abolira le Hasard de Stéphane Mallarmé 

(MALLARMÉ, 2013 p. 99) 

 

Como pode-se perceber, o poema de Antunes assim como o fragmento de Mallarmé, 

rompem com a linearidade dos versos, e as palavras estão soltas na página em branco.  

De acordo com Álvaros Faleiros (2013), no livro Um lance de dados,  

 

[u]n coup de dés se insere em um debate já nomeado e analisado pelo 

próprio Mallarmé a respeito das novas formas do verso, ou da ‘crise’ no 

verso que, para ele, é crise de verso, ou seja, tem um sentido produtivo de 

modulação conflituosa dentro do próprio verso, depois do esgarçamento da 

metrificação tradicional. Un coup de dés é um momento, e dos mais 

extremos, da crise estética e intelectual de Mallarmé; no fundo, de sua 

poética da crise. O ‘branco’ em Mallarmé não tem um sentido de ruptura 

em relação ao verbal, nem mesmo em relação à versificação, em certo 

sentido. Pensar o ‘visual’, aqui, como nos incita Mallarmé ao falar da 

‘Página’, é analisar um modo de conceber a versificação, no nível em que 

esteja em jogo a questão de sua ‘unidade’, ou seja, seu modo de se 

relacionar com a crise (MALLARMÉ, 2013 p. 19). 
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Por meio desse fragmento, percebe-se que desde Mallarmé há um processo intrínseco 

de reformulação, de se repensar a tradição do verso. Tal fenômeno fez com que os estudos 

poéticos de Mallarmé ecoassem, além de sua geração, tal como lemos na poesia dos poetas 

modernistas e concretos anos mais tarde, assim como, também em Arnaldo Antunes como 

pode ser verificado no poema acima analisado. 

No poema concreto de Pedro Xisto39, pode-se observar algumas semelhanças com o 

poema de Antunes, em relação à disposição com que as palavras foram colocadas no papel 

em branco. O poema composto de apenas duas palavras, cheio e vazio, é dividido em três 

estrofes com três versos cada um, formando blocos, degraus, que a certa distância nos remete 

à imagem de uma escada.  

 

 
Figura 10: (SIMON; DANTAS, 1982, p. 46) 

 

Partindo de uma análise formal do poema, pode-se dizer que ele apresenta uma 

antítese, ou seja, duas palavras contrárias que compõem o poema. Da mesma forma, a 

imagem da escada que é formada por essas palavras também possui relações contrárias, pois, 

possui sentido ascendente quanto descendente. Porém, o que se pretende expor, nesse 

momento, é o espaço deixado em branco, entre as duas palavras “cheio” presente na última 

estrofe do poema, em que o “vazio” é representado pelo espaço em branco, isto é, pela 

                                                           
39 Pedro Xisto (1901-1987) nasceu em Pernambuco. Foi advogado, poeta, jornalista e crítico de arte. Escreveu 

poemas visuais, no entanto, não fez parte do grupo Noigandre, formado por Haroldo e Augusto de Campos e 

Décio Pignatari. Teve influência da poesia oriental, especialmente da japonesa. Aproximou-se da Poesia 

Concreta em 1958. Publicou os livros: Haikais e Concretos (1962) e Caminho (1979).  

Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa22194/pedro-xisto > Acesso em: 12 set. 2018. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa22194/pedro-xisto
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ausência de palavras. O que muda entre as duas primeiras estrofes e a última é a 

musicalidade, porque o sentido permanece o mesmo. 

No poema de Xisto, o vazio está exposto visualmente, a palavra não está escrita, mas 

a identificamos através da associação com os outros versos e pela visualidade. Assim, 

enquanto o vazio que encontramos em Xisto é visível pela sua falta, ou seja, por esse espaço 

em branco, no poema de Antunes, o espaço deixado entre as duas palavras nos aproxima do 

invisível, do insignificante, daquilo que passou despercebido. Dessa forma, o espaço em 

branco, deixados entre o verbo conjugado “para” e a preposição “para”, carrega um sentido 

que representa os elementos efêmeros e passageiros, sendo assim, o eu-lírico nos convida a 

parar para observá-los. 

O efêmero e a valorização do insignificante apresentam-se também no poema, 

“nada”, como transcrito abaixo: 

 

nada  

com um vidro na frente 

já é alguma coisa 

 

nada  

com um vento batendo 

já é alguma coisa 

 

nada  

com um tempo passando 

já é alguma coisa 

 

mas  

não é nada  

(ANTUNES, 2015, p. 9)  

 

Nesse poema, há dois elementos que podem ser considerados de natureza efêmera, 

entre eles, o vidro e o vento. O vidro é caracterizado pela sua concretude, mas ao mesmo 

tempo que é sólido é também frágil, pois pode desfazer-se em segundos. Já o vento é um 

elemento móvel, que está sempre em movimento, e nesse sentido, caracteriza-se por ser de 

natureza momentânea. Esses elementos caracterizam-se pela sua força e resistência perante 

o tempo, mas, ao mesmo tempo, são frágeis e sensíveis. É interessante destacar que tanto o 

vidro quanto o vento são elementos invisíveis, transparentes, tudo isso leva-nos a crer que o 

eu-lírico, tal como no poema anterior, chama a atenção, novamente, para observar o invisível 

e o ordinário do cotidiano. 
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Em outras palavras, para o eu-lírico, do poema de Antunes, o nada tem importância 

e valor, pois “já é alguma coisa” (ANTUNES, 2015, p. 9). A repetição desses versos nas três 

estrofes do poema, reforça essa valorização do nada. Nesse sentido, o nada vem a ser o 

insignificante e o efêmero, os pequenos detalhes da vida, aquilo que passa despercebido pelo 

olhar. Sendo assim, o nada não é uma palavra vazia, pelo contrário, é cheia de significado 

como foi apresentado. Entretanto, nos últimos versos o eu-lírico desconstrói o que afirmou 

anteriormente através da conjunção adversativa, “mas”, “mas não é nada” (ANTUNES, 

2015, p. 9). A partir disso, percebe-se que há, nesse poema, uma ambiguidade, pois, ao 

mesmo tempo em que afirma que o nada é alguma coisa, ou seja, possui importância e 

significa algo, também desconstrói dizendo que não é nada.  

Essa valorização do nada40, também pode ser encontrada no fazer poético de Manoel 

de Barros (1996), especificamente no livro intitulado Livro sobre nada. No prefácio/pretexto 

desse livro, Barros afirma que 

 

[...] o nada de meu livro é nada mesmo. É coisa nenhum por escrito: um 

alarme para o silêncio, um abridor de amanhecer, pessoa apropriada para 

pedras, o parafuso de veludo, etc, etc. O que eu queria fazer era brinquedo 

com as palavras. Fazer coisas desúteis. O nada mesmo. Tudo o que use o 

abandono por dentro e por fora (BARROS, 1996, p. 7).  

 

 

Nesse prefácio há, por parte de Barros, a busca em querer escrever sobre o nada, ou 

seja, sobre aquilo que é insignificante, fugidio e ordinário aos olhos. Dessa forma, o livro 

vai falar sobre a pedra, natureza, animais e sobre a simplicidade e a inutilidade das coisas, 

isto é, sobre tudo aquilo que é ignorado pelo olhar menos treinado. Tal como Barros, Antunes 

dá corpo ao nada e este passa a ter significado para ambos os poetas, posto que, eles 

valorizam os pequenos detalhes do cotidiano, o efêmero, o passageiro; e assim a vida passa 

a ter mais brilho, mais motivos para a apreciação. Como pode-se perceber no poema abaixo, 

que se encontra presente no livro Tratado das grandezas do ínfimo (2001): 

 

 

 

 

                                                           
40A palavra “nada” está presente em muitos poemas de Fernando Pessoa, entre eles, destaca-se o poema 

“Tabacaria”, de Álvaro de Campos, heterônimo do poeta português. Em um dos trechos desse poema, o eu-

lírico afirma: “Não sou nada/ Nunca serei nada./ Não posso querer ser nada. /À parte isso, tenho em mim todos 

os sonhos do mundo”. Nesse fragmento, apesar do eu-lírico sentir-se como um nada, ou seja, como um ser 

insignificante, ainda possui sonhos, ainda possui esperança em dias melhores. 
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Tratado geral das grandezas do ínfimo 

 

A poesia está guardada nas palavras — é tudo que eu sei. 

Meu fado é o de não saber quase tudo. 

Sobre o nada eu tenho profundidades. 

Não tenho conexões com a realidade. 

Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. 

Para mim poderoso é aquele que descobre as insignificâncias (do  

mundo e as nossas). 

Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. 

Fiquei emocionado. 

Sou fraco para elogios. 

(BARROS, 2001, p. 19) 

 

Nesse poema, Barros menciona que sobre o nada ele tem profundidades, porque o 

nada para ele está escondido nas pequenas coisas do cotidiano, por isso, descobrir ouro e 

possuir as riquezas do mundo não são importantes, e não o faz mais poderoso que o outro, 

porque o que tem mais valor é o ínfimo, ou seja, as coisas insignificantes, como a pedra, a 

formiga, o passarinho, e tudo aquilo que no cotidiano não possui valor e que passa 

despercebido. 

Antunes e Barros são também observadores do mundo que buscam retratar nas suas 

produções poéticas os elementos fugazes, o cotidiano, fazendo-nos parar para refletir sobre 

o insignificante, sobre a beleza escondida na simplicidade e nos pequenos detalhes que 

passam sem que tenhamos tempo para observar. Lançam, dessa maneira, o olhar sobre o 

mundo de forma a ver nele um significado para o nada. Entretanto, consideramos que apenas 

Antunes possui características do flâneur, ou seja, desse personagem que vagueia pelas ruas 

da cidade captando e observando a beleza do efêmero, pois a rua, da qual Barros apresenta 

em sua poesia, não é aquela descrita por Baudelaire e por Poe, mas é o campo, o interior, a 

fazenda. Todavia, em ambos os poetas, é possível perceber a descrição dos pequenos 

detalhes do dia-a-dia, da busca por captar a beleza do efêmero.  

No poema “um sopro”, o eu-lírico também irá refletir sobre o instante que passa 

depressa, sobre a efemeridade da vida. Porém, diferente dos demais poemas até aqui 

analisados, este fala sobre a efemeridade do amor terreno, em especial de um amor que fora 

construído entre duas pessoas, mas que se acabou por instantes. O poema apresenta uma 

certa desilusão pois o eu-lírico já não possui a sua amada, por isso sente a sua falta.  
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Figura 11: (ANTUNES, 2015, p. 97) 

 

O eu-lírico fala de um tempo que passou, que foi apenas um sopro, ou seja, rápido 

demais, “um sopro/ é o que dura, o que pode durar/ este ins/ tanto tempo se passou e ag/ hora 

dia minuto/ um sopro/ um tsu/ many days without you” (ANTUNES, 2015, p. 97). Esse 

sopro pode estar relacionado com o relacionamento que ele viveu que foi muito curto, que 

durou pouco tempo. 

É importante mencionar que diferente dos outros poemas do livro, este possui 

palavras em inglês, além da tipografia possuir outro aspecto. Da mesma forma, percebe-se 

uma desarticulação das palavras41, em alguns versos, ou seja, o eu-lírico rompe com a 

palavra em seu formato original, e faz com que o leitor tenha que reelaborar e construir a sua 

leitura. Como pode ser observado nos versos, a seguir, onde a palavra “estrela” encontra-se 

fragmentada em dois versos.  

“ar de uma est 

rela no esp” 

(ANTUNES, 2015, p. 97) 

 

                                                           
41 A não linearidade dos versos no espaço em branco da página, a utilização de palavras de língua estrangeira, 

a criação de neologismos, bem como a desarticulação das palavras são características do movimento 

concretista. 
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Há também, a mescla de palavras do português com o inglês formando novas 

palavras. Um exemplo é a palavra “tsu” com “many” que se pronunciadas oralmente lembra 

um fenômeno da natureza chamado tsunami, capaz de causar grandes destruição por onde 

passa.  Dessa forma, o sentimento amoroso do eu-lírico, bem como a curta duração desse 

relacionamento, gerou esse sentimento de destruição dentro do seu íntimo. Entretanto, essa 

desarticulação das palavras pode sugerir mais que uma leitura, assim, essas palavras podem 

ser lidas separadamente. Nesse caso tsu (っ)42, letra de raiz japonesa, e many, palavra inglesa 

que significa “muito”. 

Se seguirmos a tradução desses versos “many days without you/ and/ i miss y” 

(ANTUNES, 2015, p. 97), de forma literal, tem-se a seguinte tradução “muitos dias sem 

você e sinto sua falta”43. Com isso, percebe-se um eu-lírico que sente falta de alguém que 

ele perdeu. Em seguida, verifica-se novamente a quebra/desarticulação de algumas palavras, 

sendo que estas terminam nos versos seguintes “ou/ um soco/ de ar no st/ ar de uma est/ rela 

no esp/ aço ou no est/ âmago ai/ nda sem você/ eu/ pass” (ANTUNES, 2015, p. 97). A palavra 

“star”, em inglês significa estrela, todavia, se pronunciada oralmente pode também significar 

estar. Sendo assim, compreende-se que ao levar esse soco da vida, ou seja, ao perder esse 

amor, ele sofre no seu âmago, isto é, no seu íntimo, pois sabe que a vida é passageira. 

A última palavra desse poema encontra-se incompleta, porém inferimos que se trate 

da palavra passe, passagem, cabendo ao leitor atribuir-lhe um sentido. Assim, nota-se que 

esse poema também reflete sobre a efemeridade, sobre os relacionamentos passageiros, que 

persistem em existir. 

O poema de Antunes em análise possui algumas características que se assemelham 

com o poema “some-se vento a esse menos”, contido no livro Ar (1991), inserido na 

coletânea Sol sobre nuvens, de Josely Vianna Baptista (2007)44. Como pode-se observar na 

imagem abaixo:  

                                                           
42 Essa letra da gramática japonesa, quando aparece reduzida no meio de algumas palavras, significa uma pausa 

na entonação. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=71OCVPqXq9o> Acesso em: 16 dez. 

2018. 
43 CONRAD, David. Minidicionário escolar de inglês. São Paulo: DCL, 2006.  
44 A paranaense Josely Vianna Baptista é poeta, tradutora e escritora, nasceu em Curitiba - PR, em 1957. Seus 

principais livros são: Ar (1991), Corpografia (1992), A concha das mil coisas maravilhosas do velho 

caramujo (2001), entre outros. É importante frisar que Baptista em parceria com Arnaldo Antunes escreveram 

o livro Outro, publicado em 2001. 

https://www.youtube.com/watch?v=71OCVPqXq9o
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Figura 12: (VIANNA BAPTISTA, 2007, p. 38) 

 

Em relação à estrutura, observa-se que ambos os poemas podem ser considerados 

concretos, pela disposição com que as palavras estão dispersas na página em branco. Outra 

característica é a desarticulação e fragmentação das palavras, pois nos dois poemas o poeta 

rompe com a estrutura linear das palavras, como pode ser observado abaixo: 

“acenos con 

some o que [...]” 

(VIANNA BAPTISTA, 2007, p. 38) 

 

“âmago ai 

nda sem você” 

(ANTUNES, 2015, p.97) 

 

 Percebe-se assim, que as palavras “consome” e “ainda” foram separadas, porém sem 

a utilização do hífen, havendo, dessa forma, um rompimento da palavra. Há também, nesses 

textos a utilização de palavras de língua estrangeira, como por exemplo: “amore mio” 

(VIANNA BAPTISTA, 2007, p. 38), em italiano, e “soul” (VIANNA BAPTISTA, 2007, p. 

38), em inglês, em Antunes também aparece palavras em inglês, como “many days without 

you” (ANTUNES, 2015, p. 97). 
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Em relação a temática, nota-se que tanto o poema de Baptista, quanto o poema de 

Antunes falam da intensidade do amor, que é capaz de causar também destruição no seu 

íntimo, além disso, percebe-se que a efemeridade do tempo, que pode ser percebido por meio 

das palavras cuja consoante, “S”, “V” e “F” que ao serem pronunciadas oralmente lembram 

o passar do vento, que por sua vez, é de natureza fugaz. No poema de Antunes, há uma maior 

representação da consoante “S”. 

Dessa maneira, o poema de Antunes começa com os seguintes versos: 

 

“um sopro 

é o que dura, o que pode durar 

esse ins 

tante tempo se passou e ag 

hora, dia, minuto” 

(ANTUNES, 2015, p. 97) 

 

O eu-lírico retoma um tempo que passou, que foi transitório, ou seja, passageiro, e 

resgata a memória de um amor que agora está distante, mas que ainda ressoa no seu íntimo. 

Em Baptista, também se percebe a recordação de um tempo que já não faz mais parte do seu 

cotidiano. 

Quando Antunes utiliza-se da expressão “many days without you/ and/ i miss y” 

(ANTUNES, 2015, p. 97), isto é, muitos dias sem você/ sinto sua falta, percebe-se a relação 

de um amor distante, o eu-lírico encontra-se longe da pessoa amada, e sente falta, tal como 

pode-se observar em Vianna Baptista, quando em um de seus versos coloca a expressão “um 

beijo ao telefone”, dessa maneira, o objeto telefone indica que a pessoa amada não está 

próxima do eu-lírico, mas distante. 

Em outras palavras, o poema de Vianna Baptista começa falando da intensidade que 

o sentimento do amor trouxe para a sua vida, a partir da palavra “some-se”, que é repetida 

várias vezes no poema, “Some-se o vento”; “o sol”; “um ciclone”; “um choque a pino”; “o 

excesso”. Percebe-se que a soma de todos esses elementos contribui para a construção desse 

amor, que mesmo estando distante é intenso. Ao inserir o fenômeno da natureza “ciclone”, 

compreende-se que em Vianna Baptista, este é tão forte que é capaz de causar destruição, 

assim como o sol, que queima e que é intenso. Da mesma forma, no poema de Antunes 

também se vê um fenômeno da natureza, representado pela palavra “tsu/many” (tsumani), 

que tal como o ciclone é intenso e ao mesmo tempo causa uma catástrofe.  Assim, pode-se 

considerar que essas palavras, nesses poemas, representam a intensidade desse amor que é 
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tão forte, mas que da mesma forma dói e destrói. Em relação ao título45, as palavras neles 

utilizadas remetem ao efêmero, ao passageiro, representados pelas palavras sopro e vento. 

Essa busca em captar a essência do cotidiano, isto é, tudo aquilo que passa 

despercebido aos olhos, o fugidio e o insignificante, e que não é valorizado, é algo que pode 

ser observado em Antunes. Ao olhar o ser humano e a cidade de onde ele está inserido, 

Antunes manifesta as suas emoções e a sua maneira de enxergar o mundo. A partir desse 

capítulo, percebe-se que tal como Baudelaire que buscava captar na rua a beleza revestida 

no insignificante, Antunes também sai à rua para buscar nela inspiração para a sua produção, 

levando-nos a contemplar a beleza do efêmero e a refletir sobre a finitude de todo ser 

humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 É interessante destacar que tanto o livro de Vianna Baptista quanto o de Antunes a maioria dos títulos dos 

poemas não se apresentam no início do texto, mas apenas no índice, da mesma forma, muitos dos seus títulos 

têm como nome o primeiro verso de cada poema. 
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3. Poesia escrita com luz: o jogo do Barroco em Arnaldo Antunes 

 

 

Palavras em chamas 

Luzes com cheiro de poesia 

Arnaldo Antunes  

  

No prefácio do livro Outros 40, de Arnaldo Antunes (2014, p. 12), João Bandeira 

(organizador) disserta sobre a diversidade que é a produção artística e literária do poeta 

paulista. Para ele, 

 
[...] Arnaldo sabe como nos levar – embarcados em sons sentidos figuras 

das palavras – na direção de algum lugar em que, chegando 

inesperadamente, estar é bastante. E às vezes necessário, para não sermos 

apenas um cada um no meio de todos. Faz parte disso a sua conhecida 

habilidade de se deslocar por áreas de produção muito diversas e encontrar 

nelas pontos de contato.  

 

 

 Diante desse pressuposto, e tendo em vista a exposição Luzescrita46 produzida por 

Arnaldo Antunes, Fernando Laszlo47 e Walter Silveira48, busca-se nesse terceiro capítulo 

apresentar o trabalho artístico de Antunes nesse projeto. Para isso, serão analisados três 

poemas, entre eles:  “abrilho ferrolho”; “moon do” e “silêncio”, presentes no então livro 

Agora aqui ninguém precisa de si, de Antunes, e mais três poema-imagens contidos na 

exposição, visto que, esses textos fazem relação com alguns materiais presentes nesse 

projeto, dos quais destacam-se para essa análise: “Abrilho Ferrolho”; “moondo” e “Sol to do 

sol o”49. 

                                                           
46 Esse projeto foi exposto em várias cidades, entre elas: Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo 

e Vila Nova de Cerveira (Portugal).  
47Fernando Laszlo é um fotografo brasileiro. Nasceu em São Paulo, em 1964. Realizou várias exposições, tanto 

coletivas como individuais, entre elas destacam-se: Dados (Galeria Millan, São Paulo), com Walter Silveira, e 

individual: Zool (Pinacoteca do Estado de São Paulo), entre outras. 
48 Walter Silveira nasceu em São Paulo, em 1955. Poeta, videoartista e artista plástico, graduou-se em Rádio e 

TV pela USP. Trabalhou como diretor em diversas emissoras de TV, entre elas: tv Gazeta e tv Cultura, na 

Bahia; tv Brasil, em Brasília, entre outras. Fundou The Academia Brasileira de Vídeo, considerada a primeira 

escola de vídeo do país. Trabalhou também na curadoria de várias exposições.  
49 No catálogo Luzescrita não é mencionado o título desse poema, dessa forma, escolheu-se mencioná-lo aqui 

com os versos iniciais que compõe o poema/imagem. Em outras palavras, a autoria do poema não é citada no 

catálogo do projeto, entretanto, em contato com um dos criadores do projeto, a saber, Fernando Laszlo, via 

facebook, foi confirmado que esse poema/imagem é de Arnaldo Antunes. 
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A exposição composta de sessenta obras foi reunida em um livro50, organizado por 

Daniel Rangel51. Nessa edição, encontra-se os trabalhos realizados desses artistas e também 

algumas considerações de outros autores a respeito da exposição. De acordo com Rodrigo 

Villela (2013, p. 3), no item “O elogio da luz”, a exposição reúne fotografias, vídeos, objetos 

e instalações. Iniciou-se nos anos 2000 e teve como objetivo “traduzir visualmente a escrita 

poética. Assim, desenvolveu-se do verbo à luz” (VILLELA, 2013, p. 3). A exposição visa 

misturar poesia com imagem, por meio da luz e da escrita, pois é a partir das palavras que as 

imagens ganham luz. É interessante destacar que a palavra fotografia deriva do grego, que 

quando traduzida significa escrita de luz. Além do mais, as imagens que são produzidas, 

nessa exposição, destacam-se pelo seu efeito contrário, característica barroca, entre claro e 

escuro, como veremos mais adiante.  

O projeto caracteriza-se também por ser de natureza multifacetada, que se relaciona 

com a “própria trajetória dos artistas, com reconhecidas carreiras na fotografia, na música, 

na literatura e no audiovisual” (VILLELA, 2013, p. 5). Ou seja, esse trabalho que envolve 

uma relação transdisciplinar, pelo fato de misturar fotografia, vídeo e poesia, está 

diretamente associado ao fazer artístico desses autores que também são multifacetados, uma 

vez que, eles 

 

[...] são híbridos, por natureza, e possuem trajetórias distintas, para além 

do mundo das artes visuais. Arnaldo, além de artista visual, é escritor, 

compositor e cantor. Walter é um dos pioneiros da videoarte no Brasil, 

tendo dirigido incontáveis canais de tv e vídeos de naturezas diversas, além 

de possuir uma carreira individual no meio das artes. Fernando tem uma 

sólida trajetória como fotógrafo (RANGEL, 2013, p. 9). 

  

 Sobre os materiais que compõe esses poemas-imagens, nessa exposição são 

utilizados “pólvora, lâmpadas, fita adesiva, fogo, espelho, ferro, cartolina e refletores. 

Poemas de Arnaldo e Walter se fundem às imagens de Fernando em um processo de 

elaboração coletiva que busca soluções para fazer uma poesia luminosa” (RANGEL, 2013, 

p. 7). Assim sendo, os materiais escolhidos e utilizados para esse projeto visam construir 

imagens de luz. Ademais,  

 

                                                           
50 ANTUNES, Arnaldo, LAZSLO, Fernando, SILVEIRA, Walter. Org. Daniel Rangel. Luzescrita. São Paulo: 

N+1 Arte Cultura Espaço Cultural Porto Seguro. Publicação produzida por ocasião da exposição organizada 

pela N+1 arte cultura e Espaço Porto Seguro, de 19 de maio a 30 de julho de 2017, em São Paulo. 
51 Daniel Rangel curador e organizador da exposição Luzescrita. 
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[a] dialética está presente em toda a proposta da exposição, refletida nesta 

publicação. As relações entre digital e analógico, claro e escuro, abstrato e 

concreto, low-tech e high-tech, efêmero e eterno são exploradas na 

concepção dos trabalhos, tanto no conteúdo quanto na forma (RANGEL, 

2013, p. 9).  

 

 

A mostra é dividida em dois espaços, isto é, a sala clara e a sala escura, nesta há a 

exposição de objetos e instalação de luz, enquanto que na outra, encontram-se fotografias. É 

importante notar, com isso, que a exposição não é composta somente de fotografias, mas 

objetos de luz também fazem parte desse trabalho. Sendo assim, toda a exposição consiste 

em utilizar a escrita com luz. 

 A crítica Lucia Santaella (2013), no texto “Abrir alas para a luz”, do mesmo catálogo, 

postula que   

[e]screver com a luz, escritura de luz, inscrever a luz, assinatura da luz, 

‘luzgrafia’ é uma experiência à beira do contrassenso, pois a inscrição, por 

sua própria natureza, reclama pela solidez de uma superfície na qual possa 

se fixar e se vingar da fugacidade do tempo. Feita com luz, a inscrição nada 

contra a corrente, vai a contrapelo ao encontro de seu contrário: abraçar o 

efêmero. Então, a fotografia vem em seu socorro e resgata a escritura para 

a fixidez a que ela faz jus. Mas, ao fazê-lo, o que acaba sendo flagrado é o 

jogo de ambivalências que se aninha no cerne destas imagens produzidas 

a três mãos: de um lado, a subversão da busca imemorial pela duração e 

eternidade da escritura; de outro, a fotografia, real grafia da luz, com seu 

poder de congelar para sempre a evanescência do instante, restitui a 

escritura à sua perenidade, dando razão a Shakespeare, glosado por Borges, 

de que as palavras são mais eternas do que os mármores e os metais 

(SANTAELLA, 2013, p. 11). 

  

A escrita e a fotografia são elementos que guardam uma memória, pois possuem 

como característica descrever um tempo, registrar um momento. A escrita precisa de um 

elemento sólido para se fixar, para não se submeter à efemeridade do tempo, porém, a partir 

do momento que a escrita é feita de luz, sua natureza passa a ser efêmera, pois pode apagar-

se, por conseguinte, a fotografia surge para ajudar a fixar essa grafia feita de luz, buscando 

eternizá-la na memória, tornando-a eterna.  

Santaella (2013) ainda cita, em seu comentário sobre o projeto Luzescrita, um poema 

de Arnaldo Antunes sobre o qual esse projeto é elaborado. Como presente no trecho abaixo: 

 
O espelho impossível da luz na areia. 

Luzes que incidem inside. 

Beijos no parque de diversões dos poros. 

A ilusinha que nos ilude em cada comutador. 

Música soando debaixo da pele. 
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Explosões das luzes de um big bang no centro da Terra. 

Letras que se engalfinham como corpos entrelaçados. 

Combinações nada amigáveis do fogo e da água. 

A palavra luz faz o que diz − irradia luz. 

Inscrições nas formas voluptuosas do fogo. 

Palavras em chamas. 

Luzes com cheiro de poesia. 

Palavras voláteis ao vento. 

A sede também tem fome. 

Palavra-bicho que rasteja sobre formas geométricas. 

Uma arquitetura de luzes impressas sem pressa. 

Black/Flash-Out/Back. 

Sombras e luzes para vencer a escuridão. 

Carnaval de luzes à moda do grafite. 

Lâmpada negra onde se espera a luz. 

Espelhos da mente entre luz e não luz. 

O fruto, o ventre e a semente dobrando a esquina. 

Peito feito em espelho no azul e no vermelho. 

Transparências de cima para baixo/de baixo para cima. 

Luzes em danças ondulantes. 

Bolhas de luzazul junto a letras-fios elétricos. 

Reciclar o oxigênio oblíquo. 

Palavras tridimensionais 

Luz cega contida no aZUL. 

Bytes no dilema entre o apagado e o aceso. 

(ANTUNES, 2013, p. 13-15) 

 

 Nesse poema, percebe-se que as palavras, letras incendeiam, pois emanam luz e fogo 

– tal como as palavras inscritas nas imagens da exposição – e por isso, são postas em chamas 

“Palavras em chamas”, também são inconstantes, isto é, não estão fixas e podem mover-se 

“Palavras voláteis ao vento”. Desse modo, são consideradas efêmeras, pois não conseguem 

fixar-se. Essa efemeridade é aludida por Georges Didi-Huberman (2018), em A imagem 

queima. 

Uma imagem, ou simplesmente um livro, segundo o filosofo francês, guarda uma 

memória, entretanto, essa memória pode ser ameaçada pelo esquecimento, ou destruída pelo 

tempo e pelas circunstâncias. Assim, são consideradas efêmeras porque podem desfazer-se 

por meio do fogo. Didi-Huberman reitera que 

 

[...] cada vez que abrimos um livro [...] teríamos talvez que reservar alguns 

segundos para refletir sobre as condições que tornaram possível o simples 

milagre de que esse texto esteja aqui, diante de nós, que tenha chegado até 

nós. Foi necessário superar tantos obstáculos. Queimamos tanto livros 

quanto bibliotecas. E da mesma forma, cada vez que colocamos nosso 

olhar sobre uma imagem, teríamos que pensar nas condições que 

impediram sua destruição, seu desaparecimento. É tão fácil, tem sido tão 

recorrente, em qualquer época, destruir as imagens” (DIDI- HUBERMAN, 

2018, p. 7).  
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Muitos livros e documentos, foram queimados ao longo dos anos, porém muitos 

ainda resistiram a essas catástrofes e permanecem vivas. Da mesma forma que Didi-

Huberman, Susan Buck-Morss, em O Presente do Passado (2018 p. 5), declara que “Textos 

e imagens são ambos vulneráveis a ataques”, ou seja, podem ser assolados, e assim, cita os 

vários materiais que foram destruídos em guerras, e em tantos outros momentos catastróficos 

da história.52 Entretanto, Didi-Huberman não deixa de evidenciar a importância em se 

observar as condições que impediram seu desaparecimento e o que faz com que ainda 

sobrevivam.  

Nesse sentido, pode-se dizer que toda destruição deixa uma marca, um registro, por 

isso, a memória não é totalmente apagada, pois ainda existem as cinzas. Dessa maneira, Didi-

Huberman, citando como exemplo o fotógrafo e pintor Man Ray, acrescenta, nesse mesmo 

livro, que 

Man Ray, que tão acertadamente havia fotografado o pó e a cinza, fala da 

necessidade de reconhecer, na imagem, ‘o que, tragicamente, sobreviveu a 

uma experiência, recordando o acontecimento com maior ou menor 

claridade, com as cinzas intactas de um objeto consumido por chamas.’ No 

entanto, ele acrescenta, ‘o reconhecimento deste objeto tão pouco visível e 

tão frágil, e sua simples identificação por parte do espectador com uma 

experiência pessoal similar, exclui toda possibilidade de classificação [...] 

ou de assimilação a um sistema’ (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 2). 

 

 

A imagem, nesse sentido, não é extinguida, pois resiste as sobrevivências do tempo. 

Ou seja, por mais que ela tenha sido destruída ou queimada, os rastros e as marcas, assim 

como uma tatuagem ainda permanecem.  

O objetivo, portanto, de Luzescrita é unir texto e imagem, transformando esses 

poemas de Antunes em imagens. Além de que, os poemas escolhidos para a exposição, são 

na sua maioria curtos e rápidos, e também apresentam em sua composição um certo 

                                                           
52 Recentemente, em 2018, no Brasil, o Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro - RJ, foi incendiado. 

Com essa queima, muitos materiais foram destruídos pelo fogo, dentre eles, o crânio de Luzia, considerado o 

fóssil humano mais antigo encontrado nesse continente. O acervo contava com cerca de vinte milhões de 

materiais, dos quais destacam-se livros, múmias, fósseis e peças indígenas raros.  Informações disponíveis em: 

<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/09/04/o-que-se-sabe-sobre-o-incendio-no-museu-

nacional-no-rio.ghtml>. Acesso em: 13 jan. 2019.  

Além desse acontecimento recente, há registros de outros momentos catastróficos, que apagaram muitos textos 

e materiais culturais. Entre eles, destacam-se os incêndios que destruíram o Museu de língua portuguesa, em 

2015, Liceu de Artes e Ofício, em 2014, e o Memorial da América-Latina, em 2013, os três localizados em 

São Paulo. Também sofreu as consequências do incêndio o Museu de Arte Moderna, em 1978, no Rio de 

janeiro, em 2013, Museu de Ciências Naturais da PUC, em Belo Horizonte MG, entre outros. Todos eles 

tiveram perdas irreparáveis, destruídos e queimados pelo fogo. Disponível em: 

<https://www.revistaforum.com.br/incendios-em-instituicoes-culturais-nao-sao-novidade-no-brasil-video-

mostra-como-ficou-o-museu/> Acesso em: 01 fev. 2019 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/09/04/o-que-se-sabe-sobre-o-incendio-no-museu-nacional-no-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/09/04/o-que-se-sabe-sobre-o-incendio-no-museu-nacional-no-rio.ghtml
https://www.revistaforum.com.br/incendios-em-instituicoes-culturais-nao-sao-novidade-no-brasil-video-mostra-como-ficou-o-museu/
https://www.revistaforum.com.br/incendios-em-instituicoes-culturais-nao-sao-novidade-no-brasil-video-mostra-como-ficou-o-museu/
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movimento. Essa rapidez e movimentação pode representar a busca por evidenciar o 

efêmero, e assim poder mostrar o instante e o passageiro.   

Nesse sentido, retoma-se os poemas presentes no livro Agora aqui ninguém precisa 

de si, de Antunes (2015), pois esses se relacionam com alguns dos poemas-imagens presente 

na exposição Luzescrita. Como pode-se ler nos exemplos logo abaixo: 

 
Figura 13: (ANTUNES, 2015, p. 63) 

 

 
Figura 14 :(ANTUNES, 2013, p. 33)53 

                                                           
53Poema de Arnaldo Antunes. Fotografia / montagem de Fernando Laszlo. Três cabeças de Dedolight alinhadas 

paralelamente à parede, projetando os círculos levemente desfocados. O filme foi revelado no processo e6 

normal e depois riscado por Arnaldo Antunes com estilete. Filme Fuji 4 × 5 Provia 100f, lente de 180 mm. 

Foto lambda, 127 × 160 cm (2013, p. 137). 
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Nas duas imagens acima, verifica-se respectivamente o poema contido no livro, 

intitulado “moon do” e em seguida a imagem inserida na exposição “moondo”. É importante 

destacar que há nesses dois poemas, em um primeiro momento uma diferença formal, pois 

os títulos desses dois textos são distintos; enquanto no primeiro há a separação das sílabas 

entre moon e do, no poema presente na exposição a palavra/imagem é escrita junto, a saber, 

“moondo”. Em ambos os poemas lemos a palavra em inglês “Moon” que em português 

significa lua, mas é no primeiro poema que ela é evidenciada com mais ênfase. Nele, nota-

se, pela disposição com que as palavras estão organizadas na página, que existe um 

complemento, a saber, a palavra “do”, que nos faz lembrar do verbo to do que em inglês 

significa “fazer”.  

Já no segundo poema, como pode ser constatado, ocorre, também, a formação de um 

neologismo, a partir do momento em que se lê as duas palavras sem a separação das sílabas, 

pois, nesse sentido, acontece a junção de uma palavra de língua estrangeira com uma de 

português, formando a palavra “moondo” que não existe em língua portuguesa.  

Em relação à fonética, no inglês a vogal “o” quando duplicada apresenta o som de 

“u”. Com isso, pode-se considerar que essas duas expressões, se pronunciadas oralmente, 

formam a palavra mundo. Nesse sentido, a separação, contida na palavra do livro, pode 

sugerir uma pausa, diante desse mundo tão agitado em que estamos imergidos. Há, portanto, 

um duplo sentido, para essa palavra, por meio da sonoridade, pois ela pode ser pronunciada 

tanto em português como em inglês, com quatro formas diferentes, vogais abertas e fechadas, 

representadas respectivamente pelas vogais: “O” e “U”.  

No poema do livro, constata-se que as vogais “O” presentes na palavra “moon” não 

são escritas tal como as outras letras, mas apenas como uma mancha arredondada de cor 

escura, diferente do outro “O” da palavra “do”. Essas manchas podem representar a própria 

lua e seus ciclos, pois percebe-se uma mudança de tamanho entre elas. Já no poema da 

exposição, verifica se literalmente a representação da lua, que substitui as três vogais “O”. 

É interessante observar que há entre esses dois poemas uma série de antíteses, pois enquanto 

no primeiro as vogais “O” são pretas, na segunda elas são brancas. O fundo também 

apresenta contradições, pois em um é claro o outro é escuro.  

Da mesma forma, observa-se que a tipografia das consoantes também muda, pois no 

poema do livro, elas são mais largas, enquanto que na exposição, elas são mais finas, como 

se fosse apenas um risco, assemelhando-se até mesmo com raios, que por sua vez têm 

características de serem rápidos e por gerarem luz. Assim, acontece também com a própria 
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palavra, pois na primeira a palavra “moon” ocupa a parte de cima da imagem e “do” a parte 

inferior, no poema da exposição a palavra “moon” aparece na parte inferior, enquanto que 

“do” está transcrita mais acima. O poema da exposição possui mais luz, posto que esse é o 

objetivo desse projeto, escrever poemas que irradiam luz, enquanto que o outro a luz é 

ofuscada. No poema do livro, as letras são escritas de preto, enquanto que no poema da 

exposição as letras ganham luz, havendo um contrates com o fundo escuro. Também é 

importante destacar que o primeiro poema há apenas um verso, já o segundo possui dois, e 

isso faz com que o próprio ritmo do poema mude. 

Diante desses poemas, que formam a palavra “mundo”, se pronunciada oralmente, 

pode-se perceber uma relação do poeta com o mundo, pois eles, em sua maioria, sempre 

foram vistos na história como seres lunáticos, isto é, sonhadores, admiradores da lua e das 

estrelas que sempre buscam inspiração nesses elementos para as suas criações poéticas. 

Além disso, pode-se pensar em relação a outra palavra “moon” (lua), pois esta está sempre 

em transformações, os chamados ciclos da lua, assim é também o mundo, que está sempre 

em mudanças e variações.   

A partir da comparação entre esses dois poemas, e tendo em vista a palavra mundo 

que norteia os dois poemas, pode-se considerar que ao montar essas contradições e 

diferenças entre os dois poemas, o eu-lírico busca mostrar que o mundo possui suas 

contradições, suas diferenças, e que por mais parecidas que sejam, nunca são iguais.  

Os dois poemas, a seguir, também fazem parte respectivamente do livro e da 

exposição. Possuem o mesmo título “abrilho ferrolho”, e a mesma estrutura e forma 

composicional. Entretanto, as cores das letras é o que diferencia uma imagem-poema da 

outra. 

 
Figura 15: (ANTUNES, 2015, p. 117) 
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Figura 16: (ANTUNES, 2013, p. 19)54 

 

No primeiro poema, percebe-se que as letras são pretas com o fundo claro, enquanto 

que na segunda imagem, que faz parte da exposição, as letras possuem uma luz alaranjada 

com algumas manchas pretas e amarelas, como se estivessem queimando e/ou enferrujadas, 

enquanto que o fundo é escuro. Havendo, portanto, uma contradição de cores entre as duas 

imagens, que lembram, novamente, as antíteses barrocas.  

Em relação ao conteúdo das palavras, observa-se que a palavra “abrilho” não existe 

no dicionário de língua portuguesa, tratando-se de um neologismo, isto é, de uma palavra 

inventada pelo próprio eu-lírico. Porém, pela disposição em que essa palavra se encontra na 

página, ela pode, em uma das leituras, significar abrir o olho, estar atento aos detalhes. De 

outro modo, ela pode significar “brilho”, que remete à luz e à claridade. Já a palavra 

“ferrolho”, significa “Tranqueta corrediça de ferro usado para fechar portas e janelas” 

(XIMENES, 2001, p. 403). Com isso, percebe-se, implicitamente, uma antítese, ou seja, o 

abrir e fechar. De outro modo, essa junção de todas as palavras que compõe o poema forma 

quatro palavras: abrir, brilho, ferro e olho, novamente há um elemento contrário a partir de 

ferro e olho, pois o elemento ferro remete a algo concreto, duro, resistente, já o olho lembra 

um dos elementos mais sensíveis e delicados do corpo humano.  

As letras que compõe o poema e a imagem estão soltas na página, como se fosse um 

quebra-cabeça. Assim como esse jogo, em que o jogador precisar mover e encaixar as peças 

para formar uma imagem, nesses poemas-imagens, o leitor precisa mover as letras a fim de 

                                                           
54 Poema de Arnaldo Antunes. Fotografia / montagem de Fernando Laszlo. Arte feita com corte a laser em aço 

SAE carbono SAE 1008 / 12 espessura de 10 mm, aquecida em fogueira de carvão mineral. Fotografado com 

câmera Canon 5d Mark II. Impressão em jato de tinta com pigmento mineral, 45 × 64cm (2013, p. 129). 
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que o sentido do poema possa ser revelado. Há, portanto, um jogo com as palavras, que 

remetem novamente aos poemas dos poetas concretistas.  

Em uma de suas redes sociais, a saber, instagram, Antunes publicou um vídeo e uma 

foto no qual há literalmente a queima dessas palavras do poema, como pode ser notado a 

seguir: 

 
Figura 17: Fotografia publicada 29/04/2017. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/BTe7nfsAZLD/> Acesso em: 11 jan. 2019. 

 

No vídeo, o barulho do fogo é perceptível e existe um ferro que sustenta as palavras 

que se encontram em chamas. Tudo isso, lembra dos ferretes, isto é, dos ferros quentes 

utilizados para marcar o gado, para que os criadores desses animais saibam identificá-los. 

Essa queima deixa na pele um registro, como uma tatuagem, causando uma grande dor no 

animal.55 Com isso, pode-se ponderar que esse fogo aqui representado não é aquele que vem 

para confortar e aquecer, mas daquele que deixa um sinal, uma marca que registra a posse, 

a propriedade. Por isso, nesse segundo poema, inserido na exposição, a luz que forma as 

palavras parece vir dessa marcação feita com um ferro que foi aquecido.  

 Os poemas-imagens, abaixo, foram construídos a partir de uma sequência de 

fotografias. O poema do livro, intitulado “silêncio”, ocupa as três últimas páginas do mesmo, 

como pode ser observado a seguir:  

 

                                                           
55 Informações disponíveis em: < http://www.ruralnews.com.br/visualiza.php?id=695> Acesso em: 15 jan. 

2019. 

https://www.instagram.com/p/BTe7nfsAZLD/
http://www.ruralnews.com.br/visualiza.php?id=695
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Figura 18: (ANTUNES, 2015, p. 142-143) 

 

 

 
Figura 19: (ANTUNES, 2015, p. 144) 
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Nesse poema encontra-se uma sequência de três portas semiabertas. A primeira é 

branca com uma placa preta escrita “silencio”56 com letras brancas, a segunda é preta com a 

placa branca sem nenhuma inscrição, já a terceira porta é branca e não há nela nenhuma 

placa. Com isso, entende-se que há entre elas também elementos contrários, representados 

pelas cores das portas e pelas placas, que também remetem às antíteses do Barroco. Além 

disso, a porta liga dois extremos, o dentro e o fora, o aberto e o fechado, a entrada e a saída. 

Segundo Sylvia Cavalcante (2003, p. 282), no artigo “A porta e suas múltiplas 

significações”, 

 
[a] porta é um dos elementos mais antigos e fundamentais da estrutura 

espacial. Desde o tempo das cavernas, desde que o homem passou a 

delimitar um espaço para se proteger do frio, do calor e dos perigos do 

exterior, ele tentou fechar o espaço com uma barreira material - uma cerca, 

um pedaço de madeira ou qualquer outro obstáculo - para que pudesse se 

movimentar à vontade, em seu interior. Assim, introduziu em sua 

linguagem a idéia de abertura e de fechamento.  

 

Para Cavalcante, a porta é um elemento muito antigo, e significa proteção e 

segurança. Já no ensaio “A porta aberta e outras portas – intervalo”, presente no livro 

Contatos e contágios (2014), a professora pesquisadora Nilcéia Valdati evidencia a presença 

de um mistério. Nesse texto, ela analisa o conto “O mistério da porta aberta”, do escritor 

paulista Valêncio Xavier. Na análise, Valdati chama a atenção para a porta que é o elemento 

principal do conto, e afirma que ela é o “lugar da passagem, da magia, do mistério, dessa 

forma, estar à porta, como o narrador do conto, significa estar prestes a chegar à soleira, estar 

dentro de um lugar que tanto permite voltar-se, a si e ao passado, como inclinar-se para si e 

ao futuro, à morte, só depende de alguns passos” (VALDATI, 2014, p. 1). Nesse sentido, 

representa o mistério e que nos coloca diante do passado e do presente.  

De acordo com o Dicionário de símbolos, de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant 

(2016, p. 734-735),  

 
[a] porta simboliza o local de passagem entre dois estados, entre dois 

mundos, entre o conhecido e o desconhecido, a luz e as trevas, o tesouro e 

a pobreza extrema. A porta se abre sobre um mistério. Mas ela tem um 

valor dinâmico, psicológico; pois não somente indica uma passagem, mas 

convida a atravessá-la. É o convite à viagem rumo a um além... 

 

                                                           
56 A palavra silêncio, que descreve o título, está escrita sem o acento circunflexo na placa presente na porta. 

Sendo assim, ela pode representar a conjugação da primeira pessoa do presente do indicativo do verbo silenciar.  
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A porta já simboliza por si as dualidades, muito presentes no Barroco, significa assim 

a passagem para duas situações. Uma porta57 aberta pode significar também, segundo o 

dicionário de símbolos online58 uma nova fase da vida, enquanto que uma fechada pode 

representar o fechamento de um ciclo, ou a negação de algo. Também, de acordo com o 

dicionário de símbolos, a porta representa a passagem de um lugar para outro. A porta 

semiaberta, por sua vez, representa o incerto, o mistério, a dúvida sobre o que existe no outro 

lado, pois não se sabe o que há para além delas. 

 A sequência do poema-imagem59 abaixo, presente na exposição, apresenta, na 

primeira imagem, um corredor escuro, corredor este que também representa passagem, em 

que a única luminosidade, que contém a imagem, é refletida na parede por meio das letras 

que formam a palavra “Sol to do sol o”. Sendo assim, as letras parecem janelas que refletem 

a luz de fora, porém são projetores que acabam enganando o olhar. As letras possuem cores 

diferentes, isto é, a letras S, L, T e D são, a princípio brancas, enquanto que a vogal “O” 

possui uma cor mais alaranjada, que lembra o próprio formato do sol. É interessante destacar 

que se pode ler to do, como a expressão em inglês que significa “fazer”, nesse sentido, tem-

se: sol faz sol. Por outro lado, pode-se ler a palavra “solto”, sugerindo uma liberdade.  

  

                                                           
57 O elemento porta está muito presente nas Escrituras Sagradas. Jesus mesmo afirma em João 10, 9 “Eu Sou 

a porta. Se alguém entrar por mim será salvo; tanto entrará como sairá e encontrará pastagem” (SAGRADA, 

2017, p 1398). Percebe-se aqui que Jesus utiliza-se de uma metáfora para dizer que Ele é a porta, ou seja, é 

através dEle que todos encontrarão a passagem da vida terrena para a vida eterna.  É interessante destacar 

também que no livro de Neemias, capítulo 2 e 3, a porta representava a proteção, pois a cidade de Jerusalém 

vivia sobre ameaças e ataques dos inimigos. Diante dessas situações as portas eram destruídas e reconstruídas. 

As 12 portas que são citadas, são metáforas para as mudanças que devem ser feitas na vida. De outro modo, 

Chevalier e Gheerbrant (2016, p. 736), afirma que “A Virgem também é chamada de porta do céu. Nas litanias 

da Imaculada Conceição, a Igreja dá à Virgem os epítetos de Porta fechada de Ezequiel, Porta do Oriente e 

Porta do Céu. Maria é, às vezes, representada na iconografia medieval sob a forma de uma porta fechada”. A 

porta é um elemento que está muito presente na Igreja e representa essa travessia do plano terrestre para o 

Divino.  
58 Disponível em: < https://www.dicionariodesimbolos.com.br/porta/>. Acesso em: 03 jan. 2019. 
59  Há outras versões, desse poema-imagem, presente tanto no instagram de Antunes, como também em alguns 

sites. Em um deles, essa outra versão do poema, intitulado “Solto” está em uma exposição do poeta, a saber, 

“Palavra em movimento”, lançado em 2016. Informações disponível em: < https://medium.com/cs-2018-1-

semiotica/arnaldo-antunes-movimento-est%C3%A1tico-atrav%C3%A9s-das-letras-752a424c076e>. Acesso 

em: 15 jan. 2019. 

https://medium.com/cs-2018-1-semiotica/arnaldo-antunes-movimento-est%C3%A1tico-atrav%C3%A9s-das-letras-752a424c076e
https://medium.com/cs-2018-1-semiotica/arnaldo-antunes-movimento-est%C3%A1tico-atrav%C3%A9s-das-letras-752a424c076e
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 Figura 20: (ANTUNES, 2013, p. 44)60 

 

 Há, na sequência abaixo, uma aproximação da câmera, com destaque para as letras. 

A palavra sol aparece mais nítida, e assim percebe-se que as letras refletem, por mais que 

sejam projetores, o exterior desse corredor, ou seja, o lado de fora. Uma cidade, com prédios 

e carros, é o que se percebe por meios da transparência das letras. Na letra S, encontra-se um 

prédio, uma rua e um carro que aparece embaçado na imagem, possivelmente por estar se 

deslocando de forma rápida. Na vogal “O” também há um carro, e no L um prédio. Já na 

letra T, apresenta uma cor verde, que lembra a natureza.  

 
Figura 21: (ANTUNES, 2013, p. 45)61 

                                                           
60De acordo com Fernando Laszlo, em conversa pelo facebook, esse poema/imagem “foi adesivado numa janela 

de vidro da rampa que sobe ao mezanino, do centro cultural porto seguro, e dá para a rua”.  
61No instagram de Antunes há mais duas versões para essa imagem, em umas delas encontram-se várias 

pessoas a andar pela rua, entre prédios e árvores, na outra apenas uma mulher. O cenário contido na letra S 

ganha outra montagem, outra forma. 
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 Na sequência, observa-se que a imagem vai ganhando outro aspecto. As letras já não 

estão mais nítidas, mas estão incendiando, gerando mais luz. O corredor outrora escuro, 

passa a ter mais claridade. O efeito produzido nessa imagem sugere velocidade, agitação, 

próprios da cidade. Além disso, as letras estão embaraçadas, e confusas, como apresentadas 

a seguir: 

 
 Figura 22: (ANTUNES, 2013, p. 46) 

 

 Na última imagem dessa série, as letras novamente reaparecem, a palavra “sol” surge 

novamente iluminando o corredor. Diferente das outras imagens dessa sequência, nessa há 

a presença de uma porta entre aberta no final do corredor.  

 

 
Figura 23: (ANTUNES, 2013, p. 46) 
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  Em relação às imagens do livro e da exposição, compreende-se que em ambas há 

elementos contraditórios, a começar pelas cores, branco e preto, e o escuro com a luz. 

Também se nota que a letra “S”, que forma a palavra sol, separa o exterior com o interior, 

ou seja, o barulho encontrado no cotidiano da cidade e o silêncio, descrito no título do poema. 

O verbo silenciar, contido conjugado na porta “silencio”, e que é aos poucos apagado, não 

restando nada, como descrito na última imagem do poema do livro, coloca o eu-lírico como 

um ser silencioso, como alguém que silencia, pois necessita calar-se. As portas que se 

encontram entreabertas nos dois textos podem representar esses opostos, essas dualidades 

existentes no mundo, além de sugerirem uma passagem para o desconhecido e para o 

mistério, pois não se sabe o que existe por traz delas. Também é importante destacar que na 

imagem da exposição há um projetor que reflete a presença de janelas e de uma porta, 

enquanto que no livro apenas de portas. Com isso, pode-se dizer que a poesia está no 

desdobramento do olhar, pois consegue-se imaginar uma cidade por traz dessas luzes 

refletidas, que por sua vez, pode desaparecer a partir do momento em que o aparelho 

(projetor) é desligado.  

 O que se pode apreender em Arnaldo Antunes, por meio do seu livro e da exposição 

é a mistura de linguagens, pois como viemos sublinhando, ele está entre a literatura, a música 

e as artes. Dessa combinação, vê-se que o fazer artístico de Antunes não se constitui apenas 

de uma única versão, mas de várias, isto é, os poemas não requerem apenas o livro como 

suporte, também estão presentes nas paredes da exposição, convidando o expectador a 

experimentar outra forma de leitura, com outros detalhes e aspectos. Tudo isso lembra o 

texto de Walter Benjamin (1987), já citado no capítulo 1, “A obra de arte da era da 

reprodutibilidade técnica”, no qual a obra de arte, com o aumento da industrialização e do 

consumo, e consequentemente do capitalismo, perdeu a sua aura, ou seja, sua autenticidade, 

deixando de ser única para ganhar novos formatos e versões.  

 Segundo Benjamin, as obras de arte sempre foram reproduzidas, múltiplas, contudo 

com o surgimento de novas tecnologias, que expandiram a produção, as artes começaram a 

ser reproduzidas em maior escala e velocidade. A fotografia foi um dos mecanismos que 

contribuíram muito para esse processo, pois antes de sua existência, as imagens eram feitas 

à mão, por meio de telas e pincéis, era necessário também que uma pessoa habilitada, nesse 

caso o pintor, executasse tal procedimento para então retratar uma pessoa ou uma paisagem. 

Da mesma maneira, a reprodução da obra original demorava praticamente o mesmo tempo 
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que a obra primeira. Com o surgimento da câmera fotográfica a representação passou a ser 

feita de modo mais rápido e em maior quantidade. Assim,  

 

[p]ela primeira vez no processo de reprodução da imagem, a mão foi 

liberada das responsabilidades artísticas mais importantes, que agora 

cabiam unicamente ao olho. Como o olho apreende mais depressa do que 

a mão desenha, o processo de reprodução das imagens experimentou tal 

aceleração que começou a situar-se no mesmo nível que a palavra oral 

(BENJAMIN, 1897, p. 167). 

  

 A reprodução de imagens por meio da fotografia trouxe, portanto, um maior aumento 

da reprodução dessas imagens. Nesse sentido, o que se percebe em Antunes é uma 

montagem62 de várias versões para os poemas.  

Nessa perspectiva, Didi-Huberman afirma que  

 
[a] montagem será precisamente umas das respostas fundamentais ao 

problema da construção de historicidade. Porque ela não é orientada 

simplesmente, a montagem escapa às teologias, torna visíveis as 

sobrevivências, os anacronismos, os reencontros com as temporalidades 

contraditórias que afetam cada objeto (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 9).  

 

 

Para o filósofo francês, a montagem está associada ao anacronismo e às 

sobrevivências, pois a partir delas pode-se encontrar produções de vários tempos distintos. 

Assim, a sobrevivência da imagem se perpetua, visto que, 

 
[...] a imagem é outra coisa além de um simples corte praticado no mundo 

dos aspectos visíveis. É uma impressão, um rastro, uma cauda visual do 

tempo que ela quis tocar, mas também de tempos suplementares – 

fatalmente anacrônicos, heterogêneos entre si – que, como arte da 

memória, não pode outra coisa senão aglutinar. É a cinza misturada e mais 

ou menos quente de várias fogueiras. (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 21) 

 

Porém, mesmo que uma imagem guarde uma memória e perpasse por vários tempos, 

essa imagem pode queimar, virar cinzas, “Queima pela luz, ou seja, pela possibilidade visual 

aberta por sua própria consumação: verdade valiosa, porém passageira, visto que está 

destinada a se apagar” (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 22), ou seja, desfazer-se, apagar-se, 

posto que é passageira, efêmera. Assim, tanto um texto, quanto uma imagem, por mais que 

                                                           
62 O processo de montagem não está relacionado apenas a imagens, mas a escrita verbal também. Um exemplo 

disso é o livro Passagens de Walter Benjamin (2009), na qual o autor faz uma montagem de vários textos, 

recortando-os e montando, construindo a partir deles uma memória. 
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retratem e preservem uma memória, também são passageiras pois também estão fadadas à 

destruição, tal como o mundo hoje, em que se vê praticamente quase tudo se autodestruindo.  

Em seu outro livro intitulado Sobrevivência dos vaga-lumes, Didi-Huberman (2011), 

também fala sobre a sobrevivência das imagens. O autor então utiliza como metáfora o 

próprio vaga-lume, inseto caracterizado por emitir luz durante à noite. Para explicar essa 

metáfora utiliza-se do texto de Dante, especificamente o canto sexto, intitulado “Inferno”, 

inserido no livro Divina Comédia. Dessa forma, o teórico francês inicia sua discussão 

afirmando que 

 
[b]em antes de fazer resplandecer, em sua escatológica glória, a grande luz 

(luce) do Paraíso, Dante quis reservar, no vigésimo sexto canto do Inferno, 

um destino discreto, embora significativo, à ‘pequena luz’ (lucciola) dos 

pirilampos, dos vaga-lumes. O poeta observa, então, a oitava vala infernal: 

vala política, caso existisse, visto que aí se reconhecem alguns notáveis de 

Florença reunidos com outros, sob a mesma condenação de ‘conselheiros 

pérfidos’. O espaço todo é salpicado - constelado, infestado – de pequenas 

chamas que parecem vaga-lumes, exatamente como aqueles que as pessoas 

do campo, nas belas noites de verão, veem esvoaçar, aqui e ali, ao acaso de 

seu esplendor, discreto, passante, tremeluzente (DIDI-HUBERMAN, 

2011, p. 11). 

  

 Mais adiante em suas análises, Didi-Huberman formula o seu pensamento a partir da 

imagem como sobrevivência, mas também apresenta sua destruição e seu caráter efêmero. 

Para ele,  

 
[a] imagem: aparição única, preciosa, é, apesar de tudo, muito pouca coisa, 

coisa que queima, coisa que cai. Tal é a ‘bola de fogo’ evocada por Walter 

Benjamin: ela apenas ‘transpõe todo o horizonte’ para cair sobre nós, nos 

atingir (échoir). Ela apenas raramente se ergue em direção ao céu imóvel 

das idéias eternas: em geral, ela desce, declina, se precipita e se danifica 

sobre nossa terra, em algum lugar diante ou atrás do horizonte. Como um 

vaga-lume, ela acaba por desaparecer de nossa vista e ir para um lugar onde 

será, talvez, percebida por outra pessoa, em outro lugar, lá onde sua 

sobrevivência poderá ser observada ainda. Se, de acordo com a hipótese 

que tentamos construir, a partir de Warburg e Benjamin, a imagem é um 

operador temporal de sobrevivências - portadora, a esse título, de uma 

potência política relativa a nosso passado como à nossa ‘atualidade 

integral’, logo, a nosso futuro -, é preciso então dedicar-se a melhor 

compreender seu movimento de queda em nossa direção, essa queda ou 

esse ‘declínio’ (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 118-119). 

  

 Diante disso, a imagem é comparada ao vaga-lume, que está sempre se deslocando, 

mudando de lugar, tomando novas formas. Dessa maneira, percebe-se que em relação ao 

projeto Luzescrita, as palavras tomam forma de vaga-lumes, isto é, emanam luz, e estão a se 
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movimentar, porém ao mesmo tempo estão fadadas ao declínio, ao apagamento, pois são 

efêmeras, mas ao mesmo tempo podem mover-se para outros lugares para que possam serem 

vistos. Assim, os poemas/imagens aqui analisados, tanto do livro como da exposição, passam 

a ter uma nova significação a partir do momento que ganham uma nova versão e se 

movimentam para um outro espaço. 

 Da mesma forma que as imagens são comparadas aos vaga-lumes por Didi-

Huberman, Ana Luiza Andrade (2016)63, no artigo “Escrituras aladas/imagens fugazes: 

gestos miméticos, devires”, coloca-nos diante da metamorfose sobre a qual a borboleta 

passa. Tal como ela, os poemas-imagens de Antunes também passam por transformações.  

 
Ora, também impregnado de palavra, o leque fechado oferece, de modo 

semelhante à mariposa antes de sua metamorfose em imago, ou seja, ela 

própria fechada em seu análogo estado entre morte e vida de ninfa, no 

casulo ou túmulo de onde renascerá, uma visão prometedora: a ninfa é 

como o leque antes de abrir, de acordo com Deleuze, em seu ‘minúsculo 

túmulo da alma, [...] Porque ali, ‘onde a inflexão torna-se inclusão, assim 

como diz Mallarmé, [que] a dobragem torna-se compressão, já não se vê, 

lê-se’ (ANDRADE, 2016, p. 492). 

 

 A imagem, nesse sentido, é feita para ser lida e não vista.64 Com isso, pode-se 

considerar que o que mudou em Arnaldo Antunes foi apenas o suporte, pois a poesia continua 

a existir mesmo que elas não estejam mais no papel em branco, posto que, independente dela 

ser transformada em objeto, ou estar fixada em uma parede, o seu lirismo ainda nos faz 

refletir. 

 As produções de Antunes, em especial, as que envolvem esse estudo, não se 

restringem apenas a um campo de conhecimento, mas a uma diversidade de produção, e tudo 

isso leva a múltiplas leituras, e a linguagens híbridas. Sendo assim, Santaella afirma que  

                                                           
63 Ana Luiza Britto Cezar de Andrade, professora doutora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Possui experiência na área de letras, literatura brasileira e teoria literária. É líder do grupo de estudos 

benjaminianos.  
64As imagens de Antunes foram feitas para serem lidas, visto que não são feitas apenas pare serem 

contempladas, mas apresentam também uma reflexão, uma história e uma memória. As imagens são também 

poesia, por isso, são lidas. Diferencia-se, dessa forma, de Alfredo Bosi, em que as imagens são compostas para 

serem vistas. Portanto, para o crítico literário Bosi (200, p. 19), “A experiência da imagem, anterior à da 

palavra, vem enraizar-se no corpo. A imagem é afim à sensação visual. O ser vivo tem, a partir do olho, as 

formas do sol, do mar, do céu. O perfil, a dimensão, a cor. A imagem é um modo da presença que tende a suprir 

o contato direto e a manter, juntas, a realidade do objeto em si e a sua experiência em nós. O ato de ver apanha 

não só a aparência da coisa, mas alguma relação entre nós e essa aparência”. Além do mais, a imagem para 

Bosi está ligada às figuras de linguagem, a elementos concretos. Já Deleuze, Didi-Huberman, Andrade 

trabalham com um tempo fora do lugar. Arnaldo Antunes, do mesmo modo, no seu fazer poético não coloca 

hierarquia entre as artes, por isso, independentemente de ser um texto, imagem ou fotografia, ambos podem 

ser lidos. A poesia está em todos os lugares. O suporte vai além do branco da página. 
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[e]ntre os traços mais relevantes, mas inegavelmente visíveis dessa arte 

encontram-se a pluralidade, a multiplicidade, a diversidade. Quaisquer 

materiais, quaisquer suportes, quaisquer técnicas ou tecnologias, quaisquer 

métodos, quaisquer resultados podem se candidatar ao panteão das artes. 

(SANTAELLA, 2013, p. 15) 

 

 Para a autora, não importa os materiais e suportes que foram utilizados, nesse caso, 

o tecnológico, o resultado dessas palavras escritas com luz fazem parte dessa arte 

contemporânea. Nesse trabalho, realizado na exposição, a palavra poética sai do papel para 

atuar em outra esfera física e visual, isto é, no espaço da exposição e no campo digital, 

tecnológico. As palavras ganham luz, e essa luz “é um meio despido de conteúdo, pois seu 

conteúdo é tudo aquilo que ela ilumina. É o meio de todos os meios, paradoxalmente 

invisível para tornar possível o visível”. (SANTAELLA, 2013, p. 11). É através dessa 

iluminação feita com elas que a poesia ganha forma. 

 Por fim, Severo Sarduy65 (1974), em seu livro Barroco, afirma que “La antítesis es 

la figura central del barroco” (SARDUY, 1974, p. 22), de tal modo, pode-se considerar que 

o mundo também é marcado por essa figura de linguagem, nunca algo é igual ao outro, 

sempre existem contradições, porém tudo isso faz parte da vida, as diferenças são o que 

compõem o cenário no qual habitamos, e tudo isso, lembra-nos do Barroco que preconizava 

essas antíteses. Com essa análise, percebeu-se que os poemas contidos no livro em relação 

com as imagens presentes na exposição, além se serem uma sequência, que lembram o 

próprio ato fotográfico, elas possuem características do Barroco, pois, por meio dos 

elementos formais e de estrutura e de sonoridade, verificou-se que eles apesar de possuírem 

semelhanças também são contraditórios, contudo, isso não deixa de evidenciar uma 

sequência, um novo modo de olhar para a sua produção e reelaborá-la, transformá-la. Há 

entre essas imagens uma série, que passou por modificações e assim, passou a ganhar um 

novo significado e um novo sentido. 

 A partir da apresentação dos poemas presentes no livro de Antunes e a exposição 

Luzescrita, pode-se verificar que um poema assim como uma imagem podem sempre passar 

por transformações, pois o ato criador é múltiplo e pode sempre ser renovado e modificado. 

É importante destacar também que mesmo tratando-se de imagens, que estão presentes em 

uma exposição, a poesia está ali, pois independente do suporte66 ela continua sendo poesia. 

                                                           
65 Severo Sarduy (1937- 1993) nasceu em Camagüei, Cuba. Foi um poeta, romancista, jornalista e crítico da 

arte e da literatura. É considerado o criado do termo Neobarroco. Escreveu os livros: Gestos (1963); Barroco 

(1794); Colibrí (1984), entre outros. 
66 Esse suporte pode ser tanto um livro como também uma tela, um muro, uma parede, entre outros.  
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E com isso, é possível aprender que ela está em todos os lugares. Também é relevante 

mencionar que cada vez que se lê uma poesia/imagem em um suporte diferente, uma outra 

leitura pode ser formada, e uma nova visão acrescentada, como pode-se ver nos poemas 

analisados anteriormente. A linguagem não se torna estática, mas se desdobra, indo além de 

uma única leitura. E esse desdobramento da linguagem lembra o Barroco. 

  Por fim, no ensaio “O presente do passado”, Susan Buck-Morss (2018, p. 4) afirma 

que,  

[p]ara Benjamin, a arte é apenas uma das formas de criação humana, que 

não deve ser avaliada de modo superior ou diferente de qualquer outra, seja 

ela um tipo de construção, invenção tecnológica, instituição social ou 

objeto de brincadeira infantil. Todas essas formas consistem no talhar 

humano da matéria, que em si mesma não é uma criação humana. O mundo 

material El. é uma criação de Deus. Seu traço distintivo é a transitoriedade 

e manifesta suas origens divinas perecendo eternamente.   

 

 O que se percebe a partir desse excerto remete novamente ao suporte, pois independe 

da materialidade, uma arte continua sendo arte e nenhuma é inferior a outra. De modo geral, 

a linguagem tem a necessidade de permanecer. Quando Antunes escolhe fazer poesia, 

música, ou artes visuais, de algum modo ele busca fazer com que a arte sobreviva, para que 

assim ela não caia no esquecimento. Da mesma forma, sua poesia causa inquietação, engana 

o nosso olhar e nos possibilita ler a mesma imagem de maneiras diferentes. Cada vez que 

lemos descobrimos algo a mais e tudo isso possibilita a reflexão e o deslumbramento. Assim, 

o leitor se torna um agente importante para que essas imagens sobrevivam ao tempo e não 

sejam esquecidas pela memória. 
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Considerações finais 

 

 O tempo não é estático, move-se, transforma-se. A imagem/texto, dessa maneira, 

insere-se nessa relação com o tempo, pois está sempre passando por mudanças e 

reconfigurando-se. Nesse trabalho, foi possível perceber que um poema/imagem pode estar 

sempre em relação com o outro, seja com um próprio texto, com um período literário ou até 

mesmo como uma exposição, contudo cada um com sua particularidade que o torna único.  

Como já mencionado nas páginas iniciais, o objetivo dessa pesquisa foi trabalhar com 

o tempo de modo não linear. Dessa forma, escolheu-se como teórico principal para essa 

análise, Georges Didi-Huberman, pois ele trabalha com o conceito de tempo numa 

perspectiva anacrônica, no qual compreende um texto/imagem como aquele que está 

relacionado não apenas com o seu tempo, mas com outros tempos também. A partir desse 

anacronismo, percebeu-se que não há uma hierarquia entre as artes, pois tanto o papel, livro, 

fotografia, pintura no chão ou na parede, possuem a mesma importância.  

 Ao retomar outros textos, os poemas de Antunes não deixam de evidenciar o 

cotidiano e o mundo ao qual ele está inserido. A crítica ao sistema social, a falta de tempo, 

a agitação do mundo moderno, a angústia, a solidão e a falta de sensibilidade para olhar os 

elementos insignificantes da vida é o que pode ser traduzido em seus poemas. Por isso, a 

poesia de Antunes permitiu uma nova maneira de olhar para as coisas, e enxergar nesses 

pequenos elementos, matéria para a sua poesia. 

 Os poemas analisados no primeiro capítulo mostraram claramente que um texto pode 

ser anacrônico, na medida em que ele faz relação a outros tempos e não apenas ao tempo 

que transcorreu a de sua escrita. Dessa forma, para Didi-Huberman (2015, p. 23 [grifo do 

autor]) “Propor a questão do anacronismo é, então, interrogar essa plasticidade fundamental 

e, com ela, a mistura, tão difícil de analisar, dos diferenciais de tempo operando em cada 

imagem”. Cada poema analisado retoma, portanto, um tempo diferente, e nessa relação 

dialogam com outros textos. Ao misturar esses diferentes períodos, os poemas de Antunes 

nos possibilitaram viajar, por meio da memória, para a Grécia, a pesquisar os deuses da 

mitologia, e conhecer um pouco mais sobre astronomia, e assim nos fez olhar para o céu e a 

brincar com as estrelas. Diante da leitura dos poemas, foi possível, também, conhecer as 

diferentes pedras que atravessam os caminhos da nossa vida. Sendo assim, a poesia de 

Antunes nos convida a sair do lugar para olhar o redor, para o céu e para o chão. Da mesma 
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forma, Antunes nos faz sentir a dor e o sofrimento causados pelas guerras e pelo cotidiano e 

a observar a fragilidade do ser humano diante da grandiosidade do mundo.  

 No segundo capítulo, a relação com o insignificante e com o tempo que passa de 

forma tão fugaz, nos fez ler em Antunes um poeta preocupado com o seu tempo, ou seja, 

com o presente do poeta, pois sabe que o cotidiano, a modernidade, e a agitação dos dias tem 

feito um ser humano menos sensível e individualista. Antunes, nesses poemas, convida-nos 

a parar diante da velocidade que a cidade apresenta diariamente, e tal como o flâneur, a 

observar os pequenos detalhes da vida, pois ela é efêmera. Dessa maneira, sua poesia 

possibilita andar pela rua e ler a multidão, que apressadamente passa, destacando a 

importância de se olhar para os elementos insignificantes. E assim nos permite enxergar a 

beleza que há na simplicidade, que, muitas vezes, passa despercebido pelos nossos olhos. 

Suas imagens e poemas nos conduz a atravessar a avenida, percorrendo assim outros 

caminhos e outros tempos. O tempo anacrônico também pode ser visualizado, pois esses 

poemas também retomam um outro período e nos fazem encontrar com outros poetas e 

outros artistas.  

 O terceiro capítulo trouxe, além da produção escrita de Antunes, também a sua 

produção como artista visual. Entretanto, independente da materialidade, os poemas e 

imagens analisados também apresentaram uma relação com o tempo anacrônico, pois todos 

eles apresentam características que lembram o Barroco. Além disso, os poemas sugerem uma 

montagem de vários textos e uma reescrita. Com isso, os poemas/imagens resgatam uma 

memória que não foi totalmente apagada, mas que ainda guarda suas marcas em suas 

páginas. Em outras palavras, pode-se perceber que a poesia do poeta paulista não se fixa 

apenas numa página em branco, ou seja, no livro, mas utiliza-se também de outros suportes. 

Sendo assim, a poesia de Antunes modifica também o espaço, pois sai do papel em branco, 

e vai para uma galeria, na qual o leitor passa a estar inserido dentro da página, ou melhor, 

dentro da exposição. 

 Por fim, considera-se que a presente pesquisa possibilitou novas maneiras de ler um 

poema e perceber neles elementos que retomam outros e, dessa forma, nos permitiu ler outros 

tempos e a conhecer outros poetas. Os poemas de Antunes, portanto, nos propiciaram, 

também, refletir sobre a existência tão finda, sobre o agora que remete também a um antes, 

e que nos faz enxergar um depois. Sua forma de olhar para a vida e encontrar nela motivo 

para o seu fazer poético nos faz observar o cotidiano com um olhar mais demorado e 

sensível. Sem pressa, Antunes nos ensina que o silêncio também é poesia e que a agitação 
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da modernidade é um belo texto que nos faz refletir sobre nossa existência efêmera. Sua 

produção, portanto, vai além do papel, desdobrando-se em várias linguagens artísticas que 

são colocadas tanto em livros quanto em exposições e performances artísticas. Por isso, sua 

produção mexe com os sentidos, pois é preciso ouvir, olhar e sentir. 
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