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TEXTUALIDADES E EXPERIMENTAÇÕES DA POESIA CONTEMPORÂNEA
EM AUGUSTO DE CAMPOS

Andressa da Costa Farias (UFSC)
Susana Scramim (UFSC)

RESUMO:

O presente texto advém de parte de pesquisa inicial  de doutorado que pretende observar as
articulações  possíveis  para  os  conceitos  de  temporalidade  e  espacialidade  na  poesia
contemporânea  de  Augusto  de  Campos.  A  análise  tem  como  foco  o  viés  da  poesia
contemporânea,  do  fazer  poético  e  das  publicações  destas  através  do  poeta  mencionado.  A
escolha  de  Campos  deve-se  à  representação  deste  autor  como  um  dos  fundadores  e
disseminadores da poesia concreta e de vanguarda. Além disso, tais poesias possuem acentuada
expressão gráfica, através dos meios visuais, e sonoros e figuram também em meios digitais
constituindo, assim, nova textualidade e experimentação poética. A relevância desta proposta de
discussão consiste na escolha da poesia concreta como uma das possibilidades de representação
da  poesia  contemporânea.  Siscar  (2010) expõe  que  Campos  está  sempre  perfeitamente
“antenado” com o que há de mais “avançado” tecnicamente e deste modo de maneira mais
explícita  aos  rumos  da  atualidade  através  da  exploração  do  grafismo,  da  holografia,  da
sonoridade e da cibernética na sua trajetória poética. E faz um paralelo do poeta brasileiro com a
figura intelectual de Mallarmé que experimentou em diversos graus o desprezo por uma época
de materialismo burguês,  de  cultura  rebaixada,  cuja  linguagem estaria  reduzida ao falatório
cotidiano e  utilitário  da “universal  reportagem”.  Constituirá  o  corpus de pesquisa  para  este
artigo os poemas Greve (1961) e Contemporâneos (2015). Pretende-se expor as características
da  poesia  de  Campos  a  partir  de  elementos  como  persuasão,  capacidade  de  síntese,
comunicação, conteúdo crítico e interatividade. Objetiva-se traçar aqui especialmente o perfil de
textual  da  poesia  discutindo  o  intercâmbio  que  ela  faz  com as  formas  contemporâneas  de
tecnologia  de  comunicações  tais  como  o  digital  e  a  “intermídia”.  Acredita-se  que  as
textualidades poéticas abarcam conceitos relevantes da literatura brasileira, sobretudo quando
permitem uma releitura da contemporaneidade.

Palavras-chave: poesia contemporânea; Augusto de Campos; textualidades; tempo e espaço.

Através  da  poesia  contemporânea  e,  neste  caso,  particularmente,  da  poesia

concreta, manifesta-se a poesia de vanguarda, para a qual o leitor é peça fundamental

tanto no processo criativo quanto na proposta de reflexão que a poesia busca suscitar.

Para Agamben (2009), o poeta contemporâneo mantém fixo o olhar no seu tempo para

perceber não luzes, e sim o escuro. O contemporâneo, percebendo o escuro do presente,

divide e interpola o tempo à altura de transformá-lo e colocá-lo em relação com outros
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tempos, de nele ler de modo inédito a história. A justificativa para tal afirmação estaria

na noção de que todos os tempos, para quem deles experimenta contemporaneidade, são

obscuros. A poesia contemporânea, entendida aqui como poesia de vanguarda, soube

enxergar o escuro de seu tempo através das diversas manifestações de arte propostas por

inúmeros autores, entre eles, Augusto de Campos. A poesia de Augusto de Campos é

relevante  para  contribuir  com  o  que  propõe  Scramim  (2012)  quando  apresenta  a

necessidade de reflexão sobre a produção poética.  A autora expõe que a crítica tem

diante  de  si  a  poesia  como  uma  manifestação  cultural  capaz  de  contribuir  para  a

elaboração de  sentidos  para  a  cultura  do  contemporâneo,  e  apresenta  deste  modo a

poesia como uma possibilidade de análise. Acreditando nesta premissa desenvolvemos a

investigação aqui proposta.

A poesia concreta e de vanguarda caracteriza a obra de Campos.  Ávila (2008)

apresenta a poesia de vanguarda como aquela que acrescenta ao mundo e ao homem

algo novo ou aquilo que precede,  prepara e anuncia.  A poesia é uma das principais

“portas de entrada” da vanguarda, sobretudo na linguagem, já que é por meio dela que

se manifestam as diversas possibilidades expressivas enquanto veículo de comunicação

do  pensamento  criador.  O  autor  em questão  considera,  assim,  que  os  poetas  estão

sempre à  frente  de seu tempo, já que experimentam, inventam, adicionam formas e

estruturas  novas  à  linguagem a  partir  da emoção humana e da inteligência  criativa,

materializadas através da poesia.  Para Ávila, sempre houve poetas de vanguarda,  ou

seja, aqueles homens que tomaram a si a tarefa de conduzir a arte para a renovação, para

a expressão de um mundo em transformação que suscita inquietações espirituais.

Assim, a poesia de vanguarda tende a aproveitar ao máximo todos os recursos

que a modernidade e contemporaneidade proporciona: essa poesia é exibida também em

diversas plataformas como telas de cinemas, vídeos , internet, muros e paredes. Alguns

poetas brasileiros já deram mostras de como isso se materializa na prática, sobretudo os

concretistas. E em especial, Augusto de Campos. O poeta credita à Mallarmé a invenção

de um processo de composição poética que entreabriu as portas de uma nova realidade

da poesia com a publicação de Un Coup de Dés (1897), (revista Cosmopolis-1897), o

“poema-planta”  cuja  organização  do  pensamento  é  realizada  em  “subdivisões

prismáticas da Ideia” com uma espacialização própria do poema sobre a página. Para

Haroldo de Campos (2006), Mallarmé propôs a organização do espaço gráfico como

campo de força natural do poema. Evidenciou a arte poética.

Augusto  de  Campos  (2006)  identificou  uma  série  de  efeitos  advindos  desta

publicação em particular das quais podemos citar: emprego de tipos diversos, posição
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das linhas tipográficas, espaço gráfico e aqui particularmente os “brancos” assumem

importância  e  uso  especial  da  folha  que  passam  a  compor-se  de  duas  páginas

desdobradas.  As palavras formam um todo e ao mesmo tempo se separam em dois

grupos.

Logo, o poeta francês inaugura um processo único de dinamização dos recursos

tipográficos cuja influência advém da música.  E acaba por ser de total relevância para a

poesia concreta da qual Augusto de Campos fez parte.

Assim  podemos  elucidar  que  a  poesia  concreta,  conforme  Campos,  é  dita

“concreta” por colocar as palavras para atuarem como objetos autônomos. É geradora

de ideia, criadora de uma entidade todo-dinâmica, “verbivocovisual” cujas palavras são

dúcteis, moldáveis, amalgamáveis, à disposição do poema.

Colabora com tal colocação, Pignatari (2006) que expôs que com a revolução

industrial,  a  palavra  começou  a  descolar-se  do  objeto  a  que  se  referia,  alienou-se,

tornou-se objeto qualitativamente diferente,  quis  ser  o  objeto  propriamente dito.  De

modo  que  a  poesia  concreta  realizou  a  síntese  crítica,  isomórfica.  Acabou  com as

alusões e formalismos da poesia pura.

Novas textualidades e experimentação poética

E por tais razões, é possível afirmar que a poesia concreta bem como a obra de

Augusto de Campos inauguram  novas textualidades e experimentações poéticas uma

vez que,  conforme o próprio autor,  a poesia concreta assumiu uma responsabilidade

total perante a linguagem ao recusar-se absorver as palavras de modo indiferente. O

poeta concreto identifica na palavra um campo magnético de possibilidades, uma célula

viva, um organismo completo, com propriedades psico-físico-químicas. Viva!

O núcleo poético é posto em evidência não mais pelo encadeamento linear de

versos, mas por um sistema de relações e equilíbrios entre quaisquer partes do poema.

Haroldo enfatiza ainda:

Dizemos  que  a  poesia  concreta  visa  como  nenhuma  outra  à
comunicação. Não nos referimos, porém, à comunicação-signo, mas à
comunicação de formas.  A presentificação do objeto verbal,  direta,
sem biombos de subjetivismo encantatórios ou de efeito cordial. Não
há cartão de visitas  para  o poema:  há o poema.  (CAMPOS,  2006,
p.79)

Realiza-se através da poesia concreta uma síntese crítica, isomórfica, da relação

palavra-objeto. “A palavra jarro é a coisa da coisa, o jarro do jarro, como “o mar dentro

do mar”, de Baudelaire.” (PIGNATARI, 2006, p.99). Logo, conforme expõe Haroldo de

Campos (2006) a poesia  concreta  coloca em xeque a  estrutura lógica da linguagem
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discursiva tradicional porque esta constitui uma barreira para o acesso ao mundo dos

objetos.

No entanto, não pretende inaugurar uma nova linguagem e sim impedir a atrofia

da  linguagem,  dinamizando-a.  Opõe-se  a  não  funcionalidade  e  a  formularização  da

linguagem e ao discurso que se converte em fórmula,  postulou Augusto de Campos

(2006).

Haroldo de Campos (2006) cita que o julgamento preliminar da poesia concreta

como aquela  que contribuiria  para  um “empobrecimento da  linguagem” passa a  ser

considerado uma visão ingênua e pejorativa diante de uma reflexão menos rigorosa no

calor da polêmica. O julgamento da poesia concreta, entre os críticos, assume que ela

possui um caráter analítico-estético de um verdadeiro “princípio de estilo”, verificável

como processo e estimável no poema concreto como fator integrativo de êxito dessa

realização. A poesia concreta situa-se num contexto histórico-cultural engajada com o

passado  da  experiência  artística  que  descerra  o  campo  vetorial  de  uma  nova

sensibilidade, contemporânea a atuante.

Para demostrar tais considerações, escolheu-se o poema concreto de Augusto de

Campos intitulado GREVE (1961) que é exposto abaixo:

Na impressão em papel, o poema é constituído por duas folhas sobrepostas. Uma

transparente e com as letras grafadas em preto e a outra por baixo é uma folha branca
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com a palavra greve grafada em letra caixa alta e de cor preta de modo a preencher todo

o espaço, pois é repetida várias vezes. As folhas sobrepostas fazem com que os versos

se complementem, formem um todo significativo no espaço visual da poesia. Primeira

impressão “casa” com a segunda impressão de modo único. As palavras se mesclam e

parecem sugerir também movimento no espaço entre uma impressão e outra.

Conforme Décio Pignatari  (apud DOLHNIKOFF, 2012),  o poema concreto é

forma  e  conteúdo  de  si  mesmo.  Cita  que  Augusto  de  Campos  deu  um  “salto

participante” a partir da publicação de “Greve”,  em 1961, quando a poesia concreta

tinha  cinco anos  e  se  orgulhava  de  ter  uma linguagem pouco referencial.  Por  isso,

Pignatari  expõe que a  poesia  concreta  seria  a  primeira  grande totalização da poesia

contemporânea enquanto poesia “projetada”, a única consequente do tempo deles ou

que estavam vivenciando. Para ele, a poesia concreta tinha de dar o pulo conteudístico,

semântico e participativo. A partir de então, o trabalho de Augusto de Campos derivará

por um grande período para as artes plásticas (1964-1970).

A composição do poema em 1961, época que o país passava por um ambiente

político instável demostra o interesse do poeta por questões sociais. A forma com que é

publicada é transgressora, questionadora, “grita” a realidade vivida por muitas pessoas a

anunciar uma “greve” por melhores condições de vida e trabalho.

A poesia figura também em contexto digital.  Podemos encontrá-la em diversos

sites e links, mas nos remeteremos especialmente a dois. O site1 da rádio Cultura FM

103.3 de São Paulo que dedicou um espaço e homenagem ao poeta em questão por

ocasião do recebimento do Prêmio Iberoamericano de Poesia Pablo Neruda, em 2015. E

neste espaço publicou uma foto do autor bem como o poema “GREVE” declamado em

áudio. 

O site  apresenta  através  do  áudio,  a  contextualização  da  produção  do  poema

“Greve” bem como uma análise breve do movimento concreto nos anos sessenta. Na

sequência  há  a  descrição  de  como  o  poema  é  apresentado  na  impressão  papel  e

finalmente há a declamação do poema com sobreposição de vozes. Ao fundo ouve-se a

palavra “Greve” repetida constantemente com um tom baixo, com ritmo compassado e

de modo uniforme. Alia-se a tal sequência de repetição uma outra voz que declama os

demais versos de forma firme e o áudio com o volume um pouco mais alto, o ritmo é

tranquilo (vagaroso). Ao finalizar a sequência de versos do poema, a outra voz continua

a  proferir  a  palavra  “Greve”  num  ritmo  um  pouco  mais  rápido.  Há  também  um

1 O  link  da  rádio  para  tal  contextualização  exposta  é

http://culturafm.cmais.com.br/radiometropolis/lavra/augusto-de-campos-greve>.  Sugere-se  que  o  leitor

acesse tal link para melhor acompanhar a análise aqui exposta.
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acompanhamento musical ajustado a tais vozes.

O outro site2 é o endereço do poema Augusto de Campos no portal UOL. O poema

“Greve” aparece publicado de modo interativo uma vez que a palavra GREVE fica

“piscando” e sobreposta ao restante da poesia que compõe a publicação. Esta parte que

“pisca” está gravada com a cor vermelha. E o movimento de aparecer e desaparecer da

tela a palavra sugere uma espécie de “grito” da palavra. Lembra o ritmo da voz já que

para proferir o som, há pausas para o respirar. Logo, há uma parte estática e outra parte

com recurso de animação visual. A parte estática está composta por letras brancas sob

um fundo lilás com figuras geométricas como triângulo. Há a reprodução a seguir: 

Figura 1- imagem da poesia “Greve” em ambiente digital

Percebe-se que o poema foi “atualizado” pelo autor (anos 60 para os anos 2000

em diante) aproveitando os diversos novos meios de publicação que surgiram com o

advento de novas tecnologias digitais. O poema “Greve” através dos links citados pode

ser experienciado pelo leitor nos meios digitais através da ativação de outros sentidos: a

audição; no caso do site da Rádio Cultura de São Paulo e a visão; através do site UOL.

Cinquenta  anos  após  a  publicação  do  primeiro  número  da  revista  livro

Noigrandes,  celebrados  em  2002,  foi  organizado  um  catálogo  Noigandres  que

acompanhou um CD produzido. Tal organização realizada por Leonora de Barros e João

Bandeira abriu a possibilidade de recepção da obra através da audição. Isso permitiu,

conforme observou Rocha (2015), recuperar a dimensão verbivocovisual almejada pelo

concretismo. Dimensão esta especialmente explorada por Augusto de Campos através

das suas constantes experimentações com os meios como podemos observar igualmente

2        Para ilustrar e acompanhar tal análise é necessário igualmente que o leitor acessa o endereço

eletrônico <http://www2.uol.com.br/augustodecampos/greve.html>.
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através do poema analisado anteriormente.

Há  uma  ênfase  ao  experimentalismo  estético  no  fazer  poético  atualizando

constantemente tempo e espaço, pois sua poesia em outros meios consegue produzir

outras experiências de leitura para além da que permite a publicação no meio impresso.

Conforme o próprio Augusto de Campos,

Parece-me evidente que a informática e os vários softwares que foram
sendo  aperfeiçoados  nos  últimos  anos  fornecem  ao  poeta  um
instrumental  enorme  para  ele  viajar  no  espaço-tempo  cibernético.
Como  nunca  antes,  o  poeta,  hoje  em seu  estúdio  doméstico,  tem
condições  de  criar  um  poema  onde  as  palavras  se  materializam
integralmente:  podem  se  expandir  e  se  movimentar  em  cores  e
texturas diversas, interagir com imagens e ainda associar-se a vozes e
sons, na produção de animações. Que terão vida dentro ou forma do
âmbito digital. (ROCHA, 2015, p.116)

Assim como a poesia “Greve”, se faz relevante a análise de outro exemplo de

poesia do qual pode-se discutir as categorias tempo e espaço sob uma perspectiva de

poesia  contemporânea ou do conceito de contemporaneidade.  Para tal  escolhemos o

poema  Contemporâneos (2015), reproduzido:

A voz da consciência poética e a carga semântica da poesia através da palavra

são de extrema importância na poesia de Augusto de Campos. Muitas de suas poesias

estão  ancoradas  em  uma  ou  duas  palavras,  que  expressam  “n”  significados  nas

categorias tempo e espaço. Podemos verificar na poesia reproduzida, que a construção

espacial  sugere  apenas  uma única  palavra  visto que não há espaçamento entre  uma

palavra e outra formando um desenho triangular.

Nesta “palavra” há a emergência de uma sentença se inserirmos espaçamento
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entre  as  palavras  e  deste  modo  o  enunciado  poético  ficaria  do  seguinte  modo  “Os

contemporâneos não sabem ler”. Tal construção permite ao leitor fazer relações e “n”

suposições a respeito do que seria o contemporâneo, os contemporâneos e as leituras e

possibilidades de leituras advindas desta composição e deste “tempo” poético.

Siscar  (2015)  chama atenção que  jornais  e  publicações  de  grande circulação

consideram o nosso tempo como época de desinteresse pela poesia e arte de modo geral,

no  entanto,  faz  uma  ressalva  que  nas  últimas  décadas  houve  o  interesse  pelo

contemporâneo como objeto de estudo sendo a pujança editorial real e alvo de muitos

prêmios. Segundo o autor estamos vivendo numa época de diversidade e multiplicidade

pacífica de tendências e projetos poéticos. Cremos que Augusto de Campos seja um dos

poetas que contribui com tal variedade poética a partir de seus projetos gráficos em

relação à poesia conforme esta última analisada.

Considerações finais

Pode-se observar que a poesia de Augusto de Campos, especialmente as que

trouxemos  para  a  análise,  demostram  que  o  poeta  é  sensível  aos  aspectos  sociais

vigentes na sociedade. E que tem uma abordagem contemporânea do fazer poético ao

condensar  rico  conteúdo  semântico  em uma  ou  poucas  palavras.  Sua  poesia  evoca

também  novas  textualidades  a  partir  do  que  caracteriza  a  própria  poesia  concreta

enquanto movimento poético singular e/ou de vanguarda.

O poeta  aproveita  as  novas  tecnologias  como recurso  poético  ao  “atualizar”

poesias já existentes para os meios digitais atribuindo novas funcionalidades à palavra e

buscando recursos que sensibilizam os sentidos do leitor. Concentra em sua poesia os

dispositivos que a tecnologia oferta como possibilidade de som, cor, imagem, animação,

interatividade  e  movimento.  Sua  publicação é  sintonizada  com as  características  da

poesia concreta no que diz respeito a comunicação rápida e eficaz da mensagem. Sobre

isso expôs Haroldo sobre a linguagem na poesia concreta:

“Então  uma  linguagem afeita  a  comunicar  o  mais  rápida,  clara  e
eficazmente o mundo das coisas, trocando-o por sistemas de sinais
estruturalmente  isomórficos,  coloca,  por  uma  súbita  mudança  de
campo de operação, seu arsenal de virtualidades em função de uma
nova empresa: criar uma forma, criar, com seus próprios materiais,
um mundo  paralelo  ao  mundo  das  coisas-  o  poema.”  (CAMPOS,
2006,p.108)

A partir da poesia “Greve” apresentada inicialmente na impressão em papel e
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posteriormente  também  publicada  como  hipertexto  acredita-se  que  a  passagem  do

registro verbal escrito da poesia para a representação dela a partir de recursos visuais,

digitais  e  sonoros  permitem investigar  a  recriação  da  arte  poética  em  contexto  de

tempos múltiplos, não lineares. Permite materializar novas textualidades para a poesia

contemporânea. O poema Contemporâneos (2015) emerge como um dos tantos projetos

poéticos que a nossa época experimenta.  O tempo e o espaço são ressignificados uma

vez que Augusto re-publica a poesia anos depois a partir de outros recursos e meios de

publicação. Neste sentido, Siscar (2015) chama atenção que aquilo que foi escrito no

passado também está sujeito  à releitura e à re-historização, que é condição paradoxal da

contemporaneidade.

Finalizamos tal exposição com o que observou Rocha (2015) sobre a poesia de

Augusto de Campos como aquela que pode ser considerada em contínuo processo de

exploração do potencial poético de diferentes meios de expressão e de diferentes mídias.
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