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RESUMO: Tendo como objeto de análise o álbum de “fotos pensadas” denominado 

Errâncias, de Décio Pignatari (1999), publicado para comemorar os cinquenta anos de sua  

atividade poética, as reflexões desenvolvidas neste ensaio procuram verificar em que medida o 

“biobalanço” proposto pelo escritor rompe com os pressupostos da poesia concreta, conforme 

expostos no plano piloto da poesia concreta, no que diz respeito às questões biográficas. 

Constituindo-se como um “memorialismo semiótico”, Errâncias é aqui caracterizado 

simultaneamente como texto biográfico e autobiográfico, expondo explicitamente o seu 

processo de construção interdiscursiva e intersemiótica, ao entrelaçar diversos signos, 

estabelecendo-se como errâncias verbo-icônicas, fotoescrituras, viagens através de gentes e 

lugares e por tempos desconexos. Ao recuperar a biografia de pessoas com as quais conviveu, 

Pignatari reconstrói a sua autobiografia, amalgamando muitas histórias e memórias. Constata-se 

que o livro, na sua macroestrutura, rompe com a sequência linear e com o encadeamento lógico 

dos capítulos, atualizando um traço que está inscrito nos manifestos dos anos 1950-1960 da 

Teoria da poesia concreta. Neste sentido, Errâncias convoca o leitor a vagar entre signos, a 

deambular entre distintas territorialidades e temporalidades discursivas, arrincando-se nos 

desafios da movimentação de seus fluxos, das idas e vindas dos signos nos seus trançados 

intersemióticos. Conclui-se assim que, nestas errâncias, encontram-se os múltiplos Pignataris: o 

fotopoeta, o crítico, o teórico, o designer, o docente, o performador de linguagens. 

 

Palavras-chave: Errâncias. Décio Pignatari. Concretismo. Critica. 

 

No início do ano 2000, para comemorar os seus cinquenta anos de atividade 

poética, a contar a partir do seu livro de estreia O Carrossel, editado pelo Clube de 

Poesia de São Paulo, Décio Pignatari publica um álbum de “fotos pensadas” 

denominado Errâncias (1999).  

O livro é um objeto estético primoroso, dividido em trinta sessões ou 

fragmentos, uma espécie de álbum, com registro de fotos de várias pessoas e lugares. A 

maioria das fotos é do próprio Décio Pignatari, mas tem um grande número de autoria 

anônima, isto é, sem registro de lembrança, e algumas outras, de autoria de amigos, 

conforme os créditos das fotos no final do livro (PIGNATARI, 1999, p. 203). 

 Cada fragmento/sessão inicia com páginas negras, onde se inscreve o nome da 

sessão – geralmente nome de pessoas da família e de escritores que tiveram alguma 

ligação com Décio – Volpi, Tarsila, Pierce, Mallarmé, Jakobson, Pound, Cordeiro, 
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Erthos, Oswald, Duprat etc. – e nome de lugares escolhidos pelo afeto – Curitiba, 

London, London, Japão, rua da Estação.  

Sobre o negro da página, o título de cada fragmento aparece em azul, 

destacando-se visualmente do negro. As páginas seguintes permanecem com o papel 

negro, onde se localiza a foto de uma pessoa, muitas vezes retratos posados, ou 

flagrantes de paisagens turísticas urbanas (prédios da arquitetura contemporânea, out 

door) ou de paisagens rurais. Sobre o negro da folha, inicia-se o texto escrito também 

com letras azuis, porém, ao virar a página, ele continua sobre o papel branco com letras 

pretas. No final de cada sessão, volta a aparecer uma foto, geralmente a do início da 

sessão, ou uma variação da mesma.  

A programação visual do volume exibe o trabalho de um competente designer 

da linguagem e de estruturas, movimentando signos de natureza distinta e apropriando-

se de temporalidades variadas. Ao interrogar, sob lapsos de signos e de tempos, 

momentos variados de uma história – a sua própria história – através da apropriação de 

outras histórias, Décio Pignatari oferece ao leitor um “memorialismo semiótico”. Nesse 

sentido, pode-se compreender como o título Errâncias traduz este movimento de 

mediação do signo entre a vivência e a imagem, através de fluxos descontínuos entre a 

realidade objetiva e a metarrealidade. 

Na apresentação do volume, Pignatari esclarece que as páginas nasceram da  

 

quase-intenção de um biobalanço, num diagrama de traços de um 

fugidio movimento brawniano, colagem autobiográfica de pedaços de 

vidas alheias, bem a meu gosto pelas biografias, sobretudo as 

hipotéticas como se veem em John dos Passos e Virgínia Woolf. /.../ 

Um balanço, mas interrogativo: um quadro verbovisual intensa e 

intencionalmente prazeroso para certos olhos (PIGNATARI, 1999, p. 

10)  

 

Através da expressão “em fugidio movimento browniano”, Pignatari expõe o 

processo de construção interdiscursiva e intersemiótica de seu texto, montado a partir de 

uma constatação da física, identificada por Brown, de que as partículas se movimentam 

em todas as direções, de forma aleatória. Tomando como referência estes fluxos 

aleatórios, Pignatari define a sua “quase-intenção” ao montar estes depoimentos,  

memórias, reflexões, sobre o que foi visto, ouvido, vivido, fotografado, transformando-



  3 

 
 

os em “errâncias verbo-icônicas, viagens por gentes e lugares conhecidos e 

desconhecidos.” “E por tempos desconexos” (PIGNATARI, 1999, p.10).  

Trata-se, assim, de um livro que, na sua macroestrutura, rompe com a sequência 

linear e o encadeamento lógico dos capítulos, atualizando, cinquenta anos depois, um 

traço que está exposto nos diversos manifestos dos anos 1950-1960 da Teoria da poesia 

concreta, ao deslocar a sintaxe discursiva aristotélica, propondo as constelações 

prismáticas das ideias através da atomização das estruturas sintáticas e da palavra. 

Se, neste biobalanço, as diversas biografias entrelaçadas compõem a 

autobiografia de Décio Pignatari, Errâncias pode então ser caracterizado como um texto 

memorialístico, simultaneamente biográfico e autobiográfico. Contudo, nestas histórias 

de vida, inserem-se muitas outras histórias, reconstruídas pela memória afetiva de um 

sujeito, amalgamada também por outras memórias – literária, cultural, política, teórica, 

filosófica etc. – que também escrevem a história da literatura, da cultura, da política, da 

semiótica, a nível nacional e internacional.  

Neste sentido, nas páginas em branco e preto do livro concretiza-se aquilo que o 

título anuncia: errâncias: vagar entre signos, deambular entre distintas territorialidades e 

temporalidades discursivas. Errância ainda no sentido de se expor ao erro, arriscando-se 

nos desafios da movimentação desses fluxos, das idas e vindas dos signos nos seus 

traçados intersemióticos, pois “o significado de um signo é sempre um outro signo e 

assim se expande a multidirecional rede significante: o significado de um poema é outro 

poema, o de um edifício um outro, o do ser humano um outro ser humano e tudo que 

humano não for, nem puder ser.” (PIGNATARI,  1999, p. 65) 

A construção descentrada e o caráter de indecidibilidade desse livro-álbum 

foram registrados desde o seu aparecimento por Paulo Franchetti (2000), na resenha 

intitulada “Errâncias de Décio Pignatari”, publicada no jornal Correio Popular de 

Campinas, em 21 de outubro de 2000. Ao destacar o senso agudo de provocação e 

polêmica suscitado pelo livro, Franchetti afirma:  

 

Não é exatamente um livro de memórias, nem de ensaios filosóficos, 

semióticos ou políticos, nem de narrativa de viagens; tampouco é um 

conjunto de crônicas de celebração de totens concretistas, ou uma 
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série de estudos sobre eles. É tudo isso alternada ou misturadamente. 

(FRANCHETTI, 2000, p.1) 

 

 Esta (não)-caracterização da tipologia textual, que inclui tantas possibilidades 

de leitura, convoca o leitor a enfrentar, nas suas errâncias sígnicas e semióticas, os 

desafios propostos pelo emaranhado dos fluxos acionados por essas fotoescrituras de 

um “acervo biojuntado” aleatoriamente, expressão utilizada por Pignatari na sua 

apresentação do livro (PIGNATARI, 1999, p.10). Em uma entrevista concedida à 

revista Cult 38, em setembro de 2000, o processo da montagem do álbum a partir de um 

acervo biojuntado é também esclarecido, através de uma declaração sobre o motivo pelo 

qual ele planejou o layout de formatação do livro: o desejo de transformar fósseis 

fotográficos armazenados em baús e gavetas de sua casa-estúdio onde morava, no 

município de Morungaba, São Paulo, no momento em que se mudava para Curitiba. 

Trata-se, portanto, do desejo de transformar um arquivo morto em algo vivo.  

Como uma revisitação ao passado, ou melhor, uma leitura do passado, um dos 

traços mais significativos a destacar em Errâncias é o seu caráter assumidamente 

autobiográfico, o desejo declaradamente exposto de um sujeito de construir-se 

afetivamente a partir da exposição de sua subjetividade, do seu eu, em constante diálogo 

e interlocução com outros eus. Este traço representa um desvio, ou mesmo uma 

correção de questões teóricas disseminadas através de vários textos-manifestos da teoria 

da poesia concreta dos anos de 1950-1960, como se verifica no manifesto denominado 

“Construir e expressar”. Este texto vem assinado pelo próprio Décio Pignatari, que 

declara: “a vontade de construir superou a vontade de expressar, ou de se expressar. O 

poema, impessoal, passa a ter deliberada função coletiva”. (PIGNATARI, 2006, p. 175)  

Sabemos como a repressão e a neutralização do sentimento, da subjetividade, da 

expressão foi um dos tópicos difundidos de forma mais contundente pelos poetas do 

concretismo brasileiro, ao levantarem a bandeira do rigor matemático e da poesia como 

uma aventura planificada, qualidades estas apropriadas para os novos tempos da 

literatura, isto é, a literatura na era das tecnologias industriais. Desses pressupostos, 

resulta o projeto de uma poesia objetiva, limpa, impessoal. Os poetas do concretismo, 

Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari, como herdeiros dos 
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fundadores da modernidade – Edgar Alan Poe, Pound, Baudelaire, Mallarmé, 

Cumming, João Cabral de Melo Neto – celebram a impessoalidade, a despersonalização 

do poeta, o esvaziamento da subjetividade como procedimentos construtores da poesia, 

estabelecendo por esta via uma ruptura com a lírica de tradição romântica.  

Por sua vez, estas características aproximam a poesia de outras linguagens, como 

a pintura, os quadrinhos, o desenho industrial, o cinema, a publicidade, esgarçando as 

fronteiras discursivas e instalando situações de limiaridade das diversas linguagens. A 

repercussão desses procedimentos, em momentos posteriores, acentua as interlocuções 

discursivas, a intermidialidade, numa afirmação de que: “Hoje, toda mídia inclui outras, 

ou seja, remete a outras, no processo sígnico da comunicação e da significação.” 

(PIGNATARI, 2000, p.9).  

Como performadores e designers de linguagens, os poetas do concretismo, na 

sua fase ortodoxa – e aqui destaco particularmente a posição de Décio Pignatari em 

relação aos demais componentes do grupo, pela sua atividade de publicitário – 

valorizavam programaticamente as estratégias construtoras que possibilitavam acentuar 

o apagamento das marcas autobiográficas e autorais da sua produção, tendo em vista a 

afirmação de um projeto coletivo de produção literária.  A desaparição elocutória do 

“eu”, já dramatizada por Mallarmé, pode ser observada em vários poemas-cartazes 

desses escritores, e foram inicialmente divulgados através da revista Noigandres, 

principal espaço aglutinador dos poetas do concretismo. 

É no contexto dessas interlocuções que as questões biográficas ou 

autobiográficas foram rechaçadas através dos textos que constituem o plano piloto da 

poesia concreta. Passado este período, observa-se um gradativo afrouxamento e 

liberação da subjetividade autoral, ou melhor, das subjetividades autorais, uma vez que 

se trata de um grupo de escritores.  

Gonzalo Aguilar, em suas reflexões sobre Poesia concreta brasileira (2005), 

registra este movimento de desrepressão do eu na produção de Haroldo de Campos, que 

passa a suportar novas personae, como o próprio sujeito poético, na medida em que 

estas personae passam a ser tratadas como efeito de ficção e não mais como expressão 

da idiossincrasia do poeta. Gonzalo inicia o capítulo intitulado “Haroldo de Campos: a 
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transpoética” citando o início de Galáxias, poema escrito entre 1963-1976: – “e começo 

aqui e meço aqui este começo e recomeço” – observando como a cena da escrita abre o 

jogo do sentido e da existência. Aqui a pessoa do poeta inscreve seu “eu” lírico como 

efeito da escrita e do espaço da página, flexibilizando-se por essa via aqueles critérios 

do momento inicial do concretismo, onde a matemática da composição aboliu a 

utilização dos pronomes pessoais, e também do verso. Em Galáxias, o impessoalismo 

anti-romântico cede espaço para a intromissão do eu, da subjetividade e da própria 

noção de biografia e autobiografia. 

Como já destacado, Décio Pignatari, em seu biobalanço, promove a recuperação 

de elementos biográficos e autobiográficos, construindo um memorialismo semiótico, 

através do qual encena e dramatiza o retorno do autor ao palco da escrita. Na entrevista 

concedida à revista Cult 38, ele esclarece essa relação do escritor com a linguagem, 

elucidando, cinquenta anos depois de sua iniciação poética, outras possibilidades de 

conceber a biografia/autobiografia: “O escritor não pode referir-se à vida como se ela 

estivesse fora da sua escritura, embora, às vezes, sinta-se estar fora e, mesmo, por fora. 

Porém, muitos não têm ideia do que possa ser ou significar estar dentro da escritura, ou 

seja, ser um ser-de-linguagem.” (PIGNATARI, 2000, p.9)  

É sob esta perspectiva memorialística que podemos ler os trinta fragmentos 

(sessões) das fotoescrituras de Errâncias, ainda que, como afirmado anteriormente, na 

sua indecidibilidade, o texto se constitua como uma prosa poética, amalgamando um 

amontoado de histórias: história da pintura, da literatura, da semiótica, da teoria, da 

amizade, do afeto, da cultura etc. Os textos de Errâncias intercomunicam-se no entre-

espaço da afetividade e do saber.  

Significativamente, já na primeira sessão do livro, intitulada “VOLPI”, ao se 

referir ao pintor como “mestre” de uma ética estética de “signos irradiantes da 

austeridade criativa”, Pignatari captura momentos de dificuldades vivenciados pelo 

artista, porém privilegia sobretudo a generosa amizade e o afeto, na caracterização do 

pintor: “Em sua nobreza camponesa, tinha sábios unguentos em poucas palavras, para  

crises íntimas de amigos.” (1999, p.17) Revisitar o amigo-mestre, “que nunca estava 

distante: sempre estava onde estava” (1999, p.17), é trazer para o presente a sua “serena 
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firmeza,” estampada na foto que abre a sessão, preenchendo grande parte do espaço 

negro da página, e que se repete três vezes, no final do texto, em tamanho reduzido, com 

sombreamentos distintos, através dos quais a nitidez da fisionomia vai sendo alterada, 

até transformar-se em uma figura esmaecida, inscrita na memória, como biografemas de 

uma pintura que, mesmo com “a emoção lembrada não logra vivificar aquele frêmito 

amoroso do espírito, que era o fervor que animava” (1999, p.15) o pensamento de Décio 

Pignatari no seu convívio com Alfredo Volpi e sua obra. 

Ao flagrar a imagem de Volpi, o signo – a foto – acrescenta um dado inexistente 

na vida do pintor. A foto o surpreende segurando uma xícara com a mão esquerda, 

embora ele não fosse canhoto. E esta mão quase alheia invade o plano da foto, 

destacando a afetação indicativa do dedo mindinho, contracenando com a firmeza do 

olhar e do gesto capturados pela fotografia.  

Se, como afirma Roberto Corrêa dos Santos, em seu belíssimo ensaio 

“fotoescrituras” (1999, p.137-152), a fotografia paralisa, torna monumento o fluir das 

coisas, ela também pereniza o instante, tornando-o memória e existência. A fotografia 

atua sobre o real como uma intervenção gráfica, recortando-o, para imprimir rasuras e 

valores. Cada repetição, cada recorte, escolhe, hierarquiza e avalia. 

Nesta perspectiva, as quase setenta fotografias utilizadas por Décio Pignatari 

para recompor as suas Errâncias constituem realidades virtuais – Roberto Corrêa dos 

Santos enfatiza que a realidade da foto é sempre virtual e nisto reside a sua força 

estética: o semelhante não é o igual (SANTOS, 1999, p.145) – que exibem biografemas 

de amigos e pessoas com as quais conviveu pessoalmente ou através da literatura – 

Mallarmé, Borges, Pound, João Cabral, Oswald, Tarsila, Duprat, Jakobson, Pierce –, 

mas configuram também a fisionomia de um sujeito que recorta, seleciona, emoldura. 

Às vezes, esse sujeito deixa a sua assinatura naquilo que fotografa. Outras vezes, a foto 

aparece sem a assinatura, e várias fotos do livro não têm registro de autoria. Décio 

Pignatari embaralha este procedimento ao escolher estas fotografias, apresentando os 

créditos no final do livro (PIGNATARI, 1999, p. 203). Todavia, mesmo naquelas fotos 

que não trazem a assinatura de Décio Pignatari, como as de Volpi, que são de Ivan 
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Cardoso, assinala-se a interferência de Pignatari na seleção e no emolduramento da 

imagem através do signo verbal. 

Ainda nesta perspectiva, merece destaque a fotoescritura da sessão intitulada 

“NOIGANDRES.” Como no caso de “VOLPI”, a foto da abertura ocupa grande parte 

do negro da página, e volta a ser utilizada no final do texto, com tamanho reduzido, 

porém não aparece repetida. É uma foto em preto e branco, de autoria de Klaus Werner. 

A escolha da imagem é primorosa, uma vez que nela se inscreve, através da postura das 

personalidades fotografadas – Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio 

Pignatari –, os rastros de um passado que traduzem resíduos da atuação intelectual 

desses protagonistas da poesia concreta no Brasil. Olhar para o passado cinquenta anos 

depois, a partir do flash de uma máquina, mobiliza a potência sígnica da imagem que 

transborda em significações: o que se flagra são fluxos em tensão, atravessados no 

tempo, como suplementos de uma vivência histórica, literária, cultural que a lógica do 

olhar reverte, em tempo de posterioridade, assim como o mundo fica invertido pela 

ótica da máquina. Como salienta Roberto Corrêa dos Santos (1999, p.142), a fotografia 

torna o externo diverso e, no entanto, o mesmo, pois ela é o mesmo em diferença.  

Pelo diálogo que se trava entre a imagem e o texto, e a maneira como Pignatari 

debruça o seu olhar sobre o passado, traduzindo-o no presente a partir da revisitação à 

sua própria história pessoal e intelectual, transcrevo o trecho inicial de 

“NOIGANDRES”:  

 

Aí estão os protagonistas conscientes, facilmente identificáveis pelos 

interessados, de um crime poético longamente planejado, Osasco, 

1952. Já vinham de quatro anos de confabulações catacúmbicas, 

essênios raivosos: poesia concreta. A calma, terrível fixidez de olhos e 

olhares olhados – e o sorriso nenhum; a formalidade amarfanhada, 

lencinhos nos bolsos dos paletós, minha pose camiccia rossa, 

atentamente relaxada. Em escala e escada, uma perfílica sombra 

conspiratória, tridêntica, remetendo a outra e outras; mãos 

macbethianas surrupiando-se nas sombras; um claro escuro de film 

noir, sinistras listras de uma bandeira. (PIGNATARI, 1999, p.45)  

 

A posição rígida do corpo e do olhar, a sombra que se projeta dos rostos 

perfilados, tudo parece planificar a postura desses personagens, montando o diagrama 

de uma impositiva realidade fictícia ou metarrealidade, “uma fotorreportagem caseira 
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para alguma posteridade futuro-dadá-surrealista”, como define Pignatari (1999, p.46). 

No trecho citado acima, a radicalidade da postura corporal, a fixidez dos olhares, a falta 

de sorriso, a formalidade, projetam as figuras fantasmáticas como se estivessem em uma 

espécie de paredón de fuzilamento, mas eles não são os fuzilados, “estão fuzilando” 

(p.46). As mãos macbethianas denunciam a dimensão do delito cometido através da 

“guerrilha” cultural e literária promovida pelos concretistas. É no emolduramento dessa 

fotorreportagem que a potência revolucionária da poesia concreta é exposta como um 

“crime poético”. 

Texto verbal e imagem confluem para dramatizar de forma contundente, irônica 

e parodística as ressonâncias das tensões e embates que os refluxos da revolução 

concretista impuseram à cena literária e cultural brasileira da segunda metade do século 

20. Ao olhar para a imagem, flagrada em 1952, Pignatari contempla a história, 

preenchendo os lapsos de significação acionados pelos signos do passado do seu 

memorialismo semiótico, e então conclui afirmando:  

 
Esta foto-figura, puro sentimento flagrado, deu e dá início, 

incessantemente, a um percurso-processo que a levou e está levando a 

um pensamento, a ela condenado a voltar, mas apenas eventualmente 

e de passagem, homenagem comovida e irônica ao que ela não mais 

pode ser. (PIGNATARI, 1999, p.47) 

 

Cada sessão representa assim o instantâneo de um tempo revisitado através de 

um percurso-processo, como em uma espécie de estação de uma via sacra, onde o 

sujeito é convidado a refletir sobre a cena diante da qual se encontra. Se o tempo está 

inscrito nos signos – “não busque o tempo fora dos signos” (1999, p.180) – como afirma 

Décio Pignatari nas suas incursões sobre a passagem do tempo na “RUA DA 

ESTAÇÃO”, as fotos são estes signos que inscrevem o passado, sacralizado e 

atualizado no flash semiótico de cada estação. 

Se o tempo está inscrito nos signos, revisitar o passado é traduzir no presente as 

diversas territorialidades atravessadas pelo sujeito, este “fotopoeta” que, com sua 

“Voigtlander subprofissional”, ludibria situações, como a captura da imagem de Tarsila, 

flagrando na cumplicidade dos espelhos reveladores “a lastimável vaidade 

envergonhada” da “carne octogenária” (p. 21) dessa personagem do modernismo 
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brasileiro.  A vivência do escritor é perpassada pelos signos que recorta e monta. Nesse 

sentido, os “acidentes biotoponímicos” (p. 70) atestam a multiterritorialidade das 

errâncias pignatarianas através do tempo.  

Nas errâncias sígnicas rememoradas por Décio Pignatari enquanto intelectual 

múltiplo – ficcionista (poeta, romancista, contista, dramaturgo), teórico, crítico, docente, 

publicitário, designer, fotopoeta – confluem diferentes fluxos, entrelaçando 

multiterritorialidades discursivas, produzindo um texto carnavalizado, com referências à 

linguagem da publicidade, do urbanismo, do computador (Cf.“ERTHOS”), da 

fotografia, da música (Cf. “NONO”), do boxe (Cf. “PAULO DE JESUS), do teórico da 

comunicação, do crítico da literatura e da cultura etc. Errâncias, na sua indecidibilidade, 

promove esta carnavalização sígnica,  deslocando a pretensão de uma tipologia 

discursiva unitária e coesa. 
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