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5
PREFÁCIO
Politonalidade com Murilo Mendes
Marta de Araujo Pinheiro1
Vivemos fulminados pela explosão das diferenças em que tudo e todos
se misturam em redes que se conectam por extensões indeterminadas e velozes.
A sombra da indiferença sempre está aí à espreita: como não ficarmos cegos
pelo nosso próprio tempo? É possível a diferença não ser apenas mais um ruído
caindo nas teias da indiferenciação? Como ainda se pode fazer uma parceria com
o tempo, a ele nos misturando e dele nos separando?
O trabalho deste livro não busca trazer à tona a atualidade da poesia
de Murilo Mendes, adaptá-la aos tempos do Twitter, ou mesmo reinterpretá-la
a partir de outras referências teóricas que seriam mais perspicazes para revelar
suas qualidades ocultas ou mais modernas e, portanto, relevantes. Trata-se de um
mergulho na poesia, mais especificamente no livro Convergência, no seu tempo e
no nosso, num encontro entretempos.
O que faz com que nos aproximemos de uma obra? Como se dão esses
nossos grandes encontros pelos tempos com as obras e os autores? Qual assunto
podemos ainda ter em comum com os outros tempos e os tempos dos outros?
A palavra convergência faz um convite a este encontro, pois ela traz consigo a ideia
de pontos onde objetos e propriedades se encontram.
A convergência de Murilo Mendes é de natureza poética. Ela é feita de
coisas, lugares, artistas, mensagens, sintaxes que homenageiam toda uma rede
cultural e artística à qual o poeta se filia. O poeta elege suas próprias ligações:
cadeiras, riachos, arranha-céu, Rio, Roma, Tróia, apropria-se de nomes –
Hölderlin, Leopardi, Kafka, Eisenstein, Maiakovski, Bach, Boch, entre outros –
e ao revisitar estes nomes comuns e próprios, coloca as artes – literatura, pintura,
música, cinema, pintura – em relação umas com as outras, e entre o caos e o
cosmo, inventa um mapa onde se pode precipitar em um mundo – feito de nomes
e de coisas – todos em movimento, cuja leitura funciona segundo velocidades de
associações postas em jogo pelos leitores.
A “convergência muriliana” não é feita de unidades, mas de dimensões,
ou antes, de “direções movediças”, aproximando-se do que Deleuze conceitua
como meio, que “não é uma média e sim um lugar de intensificação”, lugar onde
as coisas adquirem velocidade e fazem alianças:
(...) Efetuar-se ou ser efetuado significa: prolongar-se sobre uma série de pontos
ordinários; ser selecionado segundo uma regra de convergência; encarnar-se em um
corpo, tornar-se estado de um corpo; reformar-se localmente para novas efetuações
e novos prolongamentos limitados. Nenhuma destas características pertence às
singularidades como tais, mas somente ao mundo individuado e aos indivíduos
1

Professora associada da Escola de Comunicação da UFRJ e do PPGCOM da UFJF.
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mundanos que os envolvem; eis por que a efetuação é sempre ao mesmo tempo
coletiva e individual, interior e exterior, etc. (DELEUZE, 1982: 114)

O que há de comum entre o “poeta da convergência” e os jovens autores
deste livro? Acredito que é a possibilidade de ampliação dos encontros. Os já
realizados pelo próprio poeta e os encontros dos autores do livro com a arte
digital, o lúdico, a topoanálise de Bachelard, a transformática de MD Magno. Os
encontros se dão e organizam mais uma vez as condições para que o poético
continue suas flutuações em outros fluxos, pois se sabe que este é o gesto pelo
qual o pensamento e a arte inventam um abrigo precário onde se pode suspender
uma outra convergência, a das opiniões quaisquer e estanques, e possibilitar
direções para se viver o sopro da liberdade: “Un créateur est quelqu’un qui crée
ses propres impossibilités, et qui crée du possible en même temps”2 (DELEUZE,
1990: 181-182).
O poético é um modo de individuação que é muito diferente daquele
de um sujeito ou de uma coisa. É como um “inverno, um verão, uma hora, uma
data que têm uma individualidade perfeita”, segundo Deleuze, à qual não falta
nada. Deste modo, o poético da “Convergência poética”, estabelecido a partir
de agora entre o poeta Murilo Mendes e os autores deste livro, seria tal como
uma hecceidade, no sentido de que este termo designa “que tudo aí é relação de
movimento e de repouso entre moléculas ou partículas, poder de afetar e de ser
afetado (...)” (DELEUZE e GUATTARI, 1997: 47).
O lugar do poeta na poesia de Murilo Mendes, segundo Bressan,
refere-se à liberdade, como um lugar que produz passagens e transformações.
A convergência, sob esta bela perspectiva, apontada pelos autores, não seria
simplesmente um acordo que passa a incluir as diferenças, como parece indicar
o subtítulo do livro, “de Murilo Mendes ao Twitter”, na medida em que este ato
só restabeleceria novas fronteiras, opondo-se assim à radicalidade da liberdade
poética. Seria a convergência poética muito mais um acorde musical, em que a
dissonância passa a ser o elemento de inclusão por diferenças, uma politonalidade
que diferencia a diferença (DELEUZE, 1991: 123-126). É esta melodia que o
livro nos convida a usufruir. Juntem-se a ele.
Referências
DELEUZE, Gilles. A lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva, 1981.
___________. Pourparler. Paris: Minuit, 1990.
___________. A dobra: Leibniz e o barroco. São Paulo: Papirus, 1991
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 4, São Paulo: 34,
1997.
2
Tradução da autora: Um criador é alguém que cria suas próprias impossibilidades, e que cria ao
mesmo tempo o possível.
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PARTE 1
De Murilo Mendes ao Twitter
Renato T. Bressan
Uma Engenharia Poética
“Qual a forma do poeta? Qual seu rito? / Qual sua arquitetura?” –
pergunta Murilo Mendes (1901-1975), em trecho de “Meditação de Agrigento” 3.
Linhas antes de colocar estas questões, Murilo já sabia: “Transformar-se ou não,
eis o problema”. Ao final, o poeta conclui: “Agrigento me contempla, e vou-me”.
Em 1962, em uma de suas respostas ao famoso Questionário de Proust4,
Murilo afirma que a profissão que desejaria exercer é a de “carpinteiro ou
arquiteto” (MENDES, 1994: 51-2). De fato, entre os inúmeros Murilos – “(...)
porque dentro de mim discutem um mineiro, um grego, um hebreu, um indiano,
um cristão péssimo, relaxado, um socialista amador (...)” (ibidem: 45) – , não
podemos esquecer de Murilo Mendes como Engenheiro: do tempo perdido5 (e
achado!), do pensamento, da poesia – ou seja, Engenheiro da Transformação.
Gaston Bachelard (1884-1962), um contemporâneo de Murilo, em A
poética do espaço (1957), dizia que “O poeta fala no limiar do ser” (BACHELARD,
1993: 2). Para Bachelard, a poesia do seu tempo “(...) colocou a liberdade no
próprio corpo da linguagem. A poesia surge então como um fenômeno de
liberdade” (ibidem: 11).
Murilo Mendes sabia disso – vide, por exemplo, o título de um de seus
livros: Poesia Liberdade (1947) e diversos poemas dedicados a este tema –, tanto
em relação ao lugar do poeta quanto à liberdade, e o praticava de maneira aberta,
com clareza do seu ofício:
Sinto-me compelido ao trabalho literário (...) pelo meu congênito amor à liberdade,
que se exprime justamente no trabalho literário; pelo meu não-reconhecimento da
fronteira realidade-irrealidade; pelo meu dom de assimilar e fundir elementos díspares
(...). Pertenço à categoria não muito numerosa dos que se interessam igualmente pelo
finito e pelo infinito. (MENDES, 1994: 45-46)

É essa engenharia poética, enquanto postura de base topológica, indiferente,
capaz de colocar lado a lado elementos, situações ou expressões diversas – que
quando tomadas isoladamente se excluiriam –, e, assim, permitir e produzir
passagens, transformações, transações, que, neste trabalho, tentaremos situar na
3

Poema publicado em “Siciliana” (1954-55), ver MENDES, 1994: 567-568.

4
Trata-se de uma lista de cerca de 30 perguntas pessoais, no sentido de uma “confissão” ou “autoentrevista” – uma espécie de brincadeira ou “modinha” que teve sucesso ao final do Século XIX, após o
escritor francês Marcel Proust (1871-1922) disponibilizar ao público as respostas do seu questionário.
5

Expressão também utilizada no título do livro de Pierre Cabanne (2001) sobre Marcel Duchamp.
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postura de Murilo Mendes.
Indiferença6 é um conceito que está sendo tomado aqui em um sentido
específico, em diálogo com a proposta da Nova Psicanálise:
Vemos nos diversos autores o uso da Indiferença como equivalente a lixar-se para o
que acontece. Mas não: Indiferença é equiprobabilidade eventual e equivalência
moral. Isto é matemático: todos os eventos têm a mesma probabilidade quando os
coloco com Indiferença, e quanto mais entro no processo de equi-valer as morais,
mais estou indiferente. (MAGNO, 2007: 191)

Para pesquisar a engenharia muriliana, também vamos considerar a proposta
de uma topoanálise, como praticada por Bachelard, a qual procura incluir uma
abordagem que busca passar para “(...) imagens não-vividas, para imagens que a
vida não prepara e que o poeta cria. Trata-se de viver o não-vivido e de abrir-se
para uma abertura da linguagem” (BACHELARD, 1993: 14).
Procuramos privilegiar a análise de passagens, trechos ou frases da obra
de Murilo, escolhidas de maneira mais ou menos randômica, em dois níveis
básicos complementares, a saber: (a) onde se verifica a indiferenciação de conteúdos,
situações e processos diversos, e (b) onde podemos observar dinâmicas,
posturas, lógicas e situações que apontam para o desenvolvimento tecnológico
contemporâneo, no que diz respeito, sobretudo, às recentes Tecnologias da
Informação e Comunicação.
Murilo Maneiro Mendes
Apesar dos inúmeros adjetivos e classificações que encontraremos no
Google quando procurarmos “Murilo Mendes”, várias passagens da obra-vida do
poeta nos mostram que ele também pode ser visto de outro modo, isto é: como
um praticante do surracionalismo. De acordo com Bachelard, o surracionalista
seria aquele que se esforça para multiplicar as ocasiões de pensar, alguém que
procura tornar móvel até o movimento do pensamento. Nas palavras de Murilo:
“É necessário pensar o pensamento”7.
O que é preciso sacrificar? Nossas grosseiras seguranças pragmáticas, ou bem os
novos conhecimentos aleatórios e inúteis? Nada de hesitações: é preciso passar para
o lado em que se pensa a mais, em que se experimenta o mais artificialmente, em que
as idéias são o menos viscosas, em que a razão gosta de estar em perigo. Se, numa
experiência, não pomos em jogo nossa razão, essa experiência não vale a pena de ser
tentada. (BACHELARD, 1972: 8)
6
Indiferença (indiferenciação), para a Nova Psicanálise, é sinônimo de neutralização: resultado da
equivalência entre dois polos opostos, com superação da dualidade, revelando um terceiro lugar. “Não se
trata, pois, de repetir a lenda da coincidência dos opostos no mesmo lugar (...). O que há é a possibilidade
de saltar fora e se posturar na indiferença entre oposições. Bem mais perto de uma situação paralém de
mal e bem. Não é tomar o mal e o bem e misturá-los num mesmo saco. Nem mal nem bem. Sem nomear
nem para um lado nem para outro” (MAGNO, 2000: 207).

7

O Discípulo de Emaús (1945) – (MENDES, 1994: 853).
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Colocar em jogo a própria razão foi um dos exercícios preferidos de
Murilo. Por esse motivo é que, quando buscamos estudar sua obra, encontramos
um verdadeiro ecossistema, um ambiente tão variado em termos de estilo, forma,
conteúdo, ao lado de um desejo radical de experimentalismo, com rupturas e
superposições diversas. Qualquer tentativa de situá-lo em algum movimento
artístico específico, em um locus histórico, religioso, geográfico ou cultural
definitivo, tende a limitar o fôlego poético do autor.
“Eu já não tenho idade. Tenho sabedoria retrospectiva dos profetas. Fui
gerado pela Poesia. As estrelas girogiravam. Meu arquivo é o mundo (...). Meu
ofício consiste em sacralizar todas as coisas” (MENDES, 1994: 761) – nada mais
surracional do que a postura inclusiva de um poeta que tem o mundo disponível
ao seu ofício e que, por isso, está disponível ao mundo, onde o profano também
é sagrado e vice-versa. Interessante como esta passagem dialoga com a proposta
do cientista britânico Stephen Wolfram – o qual também acha que o mundo é um
grande arquivo, e, daí, passível de ser computável8.
O trecho acima ainda mostra a questão do tempo, em relação à existência
atemporal ou hipertemporal do poeta. Desde Poemas, o seu livro de estreia,
escrito entre 1925 e 1929, Murilo parece relacionar a questão do tempo com um
movimento de superposição de experiências, lugares, naturezas, em cruzamentos
diversos. Em O menino sem passado, ele diz:
Fiquei sem tradição sem costumes nem lendas
estou diante do mundo
deitado na rede mole
que todos os países embalançam. (MENDES, 1994: 88)

Com pouco mais de 20 anos, Murilo se vê como um menino sem passado,
que, no entanto, está numa rede movimentada por todos os países, e assim, ao
lado de todos os passados do mundo. Em Corte Transversal do Poema – no mesmo
livro – Murilo diz: “(...) me dissolvem no tempo que virá, não me lembro mais
quem sou” (ibidem: 116). E ainda, em Mapa, o poeta afirma a multiplicação de sua
experiência, a qual se funda na transformação:
Viva eu, que inauguro no mundo o estado de bagunça transcendente.
Sou a presa do homem que fui há vinte anos passados,
dos amores raros que tive,
vida de planos ardentes, desertos vibrando sob os dedos do amor,
tudo é ritmo do cérebro do poeta. Não me inscrevo em nenhuma teoria,
estou no ar,
na alma dos criminosos, dos amantes desesperados,
no meu quarto modesto da Praia de Botafogo,
no pensamento dos homens que movem o mundo,
nem triste nem alegre, chama com dois olhos andando,
sempre em transformação. (ibidem: 117)
8

Ver livro A New Kind of Science, Wolfram Media, 2002.

10
Esta transformação coincide com o próprio movimento poético e
reflexivo, de um Murilo que se coloca na passagem entre o infinito e o finito,
em uma espécie de hiperspaço-tempo, capaz de suspender, e deixar lado a lado,
passado, futuro e presente. Já em 1962, três décadas mais tarde, em Labirinto para
SotoRoma, publicado no livro A invenção do finito (póstumo), essa questão retorna:
Duas mulheres (antagônicas ou complementares?), consciência ou inconsciência,
debatem-se dentro de mim. Arrepio-me ao pensar que passado, presente, futuro
jamais decidirão o conflito. De qualquer forma todos, até o provável Deus, necessitam
de um álibi. Ocupo-me de tantos assuntos díspares. (...)
Liberto-me às vezes do labirinto, do trovão, dos cartazes, dos jornais, de Nefertiti,
dos computadores, dos lugares comuns, da Espanha, do Brasil. Não consigo me
libertar do meu ser arcaico, de pseudo-complexos. Radiografo a Sigmund Freud, meu
antípoda. Resposta: se eu pudesse resolver, não seria mais Freud. (...)
Einstein diz que na passagem do infinito ao finito há um desvio para o vermelho. (...)
Não disponho de tempo para teorizar: o tempo é pouco para praticar. (...)
Aspirar à saúde como a uma espécie de santidade que nos permita considerar e
interpretar a multiplicidade das formas vivas. (ibidem: 1342-1346)

E com essa facilidade de incluir o que quer que apareça – isto é,
preocupações, sensações, raciocínios, assuntos, tempos, espaços e personagens
variados – na mesma plataforma pessoal, de maneira ativamente reflexiva, é que
Murilo se refaz em sua rede. Uma rede que inclui devaneios que, no entanto,
são bastante lúcidos e precisos se conseguirmos visualizá-los como decorrentes
de sua passagem por um hiperspaço-tempo próprio, no limiar do ser, como diz
Bachelard, ou de forma conceitual mais clara, no lugar do Real, do Cais Absoluto,
como propõe MD Magno:
Neste lugar não somos nada: a gente Há. Aí, todos estão na mesma situação, não
há diferença, é um lugar de indiferença radical. O Real é absolutamente indiferente a
qualquer coisa, não toma partido, não é bonito nem feio, não quer saber de nada, mas,
nesta espécie – que não é feita apenas de real, mas também de carne, que é informada
e, depois, entra na região do Ser e da falação através das linguagens, etc. –, causa uma
turbulência que produz mundo. (MAGNO, 2009: 17)

Quando Murilo diz que consegue se “libertar” “(...) do labirinto, do
trovão, dos cartazes, dos jornais, de Nefertiti, dos computadores, dos lugares
comuns, da Espanha, do Brasil”, mas não consegue se livrar do que ele chama de
“meu ser arcaico, de pseudo-complexos”, ele está falando dessa experiência de
Real, da perplexidade9 de Haver. A partir desta experiência, ele retorna à ordem
9
O pensamento perplexo, segundo Magno, inclui a lógica da complexidade (MAGNO, 2010: 15-17)
e considera a possibilidade de equi-vocação (vocar junto, em simultaneidade) e equi-valência (consideração
não igual, mas com o mesmo valor) de experiências e processos que afetam as pessoas.
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do Ser e tenta dar conta desta situação via criação poética: “Dificilmente poderá
ser poeta quem nunca sentiu saudade do céu”10 (MENDES, 1994: 845). Se
considerarmos “céu” como não ter nascido ou não-Haver, é possível afirmar que
Murilo Mendes reconhece com clareza aquilo que Magno chama de Revirão11:
O que acontece no Revirão é: a experiência bruta que qualquer um de nós pode
rememorar é a de aqui estarmos, não entendermos nada do que aqui fazemos,
inventarmos entendimentos que não encaixam muito bem, isso dói, é difícil, pesa – e
procuramos a porta para cair fora, e não tem. Nem morrendo... Quando morremos
não estamos mais presentes para saber que saímos, então não tem saída. (...). A
experiência básica da psicanálise foi dar de cara com essa situação. As pessoas vinham
cheias de estorinhas, falações e as despejavam sobre Freud, mas, em última instância,
resta que estavam falando disso e da impossibilidade de cair fora: Há, estamos dentro
do Haver e é impossível passar a não-Haver. (MAGNO, 2007: 16-17)

No trecho acima, quando Murilo reconhece a impossibilidade de deixar de
haver, ele de fato está conversando com Freud, em diálogo com as preocupações
do psicanalista. Já que nem Freud “resolveria”, Murilo continua pesquisando (fez
isso a vida toda), vai à física, por exemplo, diz que não tem tempo de teorizar e
entende que uma saída possível e saudável é incluir, considerar todas as formas
de vida e a multiplicidade do ser. A partir dessa experiência é que Murilo podia
afirmar: “A única vocação que tive foi / a da poesia como totalidade” (MENDES apud
MOURA, 1995:13).
A busca de um entendimento sobre este lugar de exasperação “de onde
não se diz nada”, através da criação poética, é tão presente em Murilo que
algumas de suas obras parecem, de algum modo, trabalhos de análise que buscam
verificar as origens dessa experiência: A Idade do Serrote, por exemplo, escrito
entre 1965 e 66, onde ele rememora e recria parte do seu passado; O Infinito
Íntimo (1948-1953), Quatro Textos Evangélicos (1956), O Discípulo de Emaús (1945),
O Sinal de Deus (1936), onde sua vocação mística se expressa com frequência,
entre outros. “Desde muitos anos insisto em que a poesia é uma chave do
conhecimento, como a ciência, a arte ou a religião, sendo portanto óbvio que
atribuo um significado muito superior ao de simples confidência ou de jogo
literário” (MENDES, 1959).
10

In: O Discípulo de Emaús (1945).

11
“Buscando propor uma fórmula mínima, basal, para o entendimento das experiências
observadas na clínica e para garantir autonomia à Psicanálise, enquanto campo gravitacional capaz de incluir
os conhecimentos de quaisquer áreas do saber segundo um protocolo próprio, MD Magno reformatou o
pensamento freudo-lacaniano e chegou ao “algoritmo” Haver quer não-Haver (A g Ã), segundo o qual,
tudo que existe quer, em última instância, encontrar sua simetria absoluta, isto é, não-existir, extinguir-se.
Como isso é impossível, uma vez que não-Haver não há, ocorre uma quebra de simetria e o movimento
pulsional revira sobre si mesmo, e “retorna” – sem jamais ter saído, pois não há saída – ao Haver, realizando
o chamado Revirão (MAGNO, 2007). De acordo com esta perspectiva, o que há são formações, inclusive
a humana – que se especifica por portar em sua construtura a possibilidade de Revirão” (BRESSAN e
SILVEIRA JR., 2011: 14).
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Tendo este lugar de indiferenciação como referência, Murilo podia, por
exemplo, dizer:
O anteontem é póstumo.12 (MENDES, 1994: 1462);
Em três épocas me observo sustentado:
Na pré-história, no presente e no futuro.13 (ibidem: 545);
Não se trata de ser ou não ser,
Trata-se de ser e não ser.14 (ibidem: 433).

Considerando esta postura como base do que estamos chamando de
engenharia poética muriliana, podemos, portanto, entendê-lo como um maneirista,
um praticante do estilo Maneiro15:
O Maneiro não aposta em nenhum purismo e se aproveita de todas as formas e
meios das artes e técnicas que o antecedem. Nesse sentido, é onívoro, come de tudo
a torto e a direito, e sua práxis é pura insistência (pensada em seu último grau entre
Haver e não-Haver), defrontando-se com a pura Resistência face ao Impossível. Em
termos de composição artística, por exemplo, o dentro vaza para o fora e o fora
para o dentro, na possibilidade de operar tanto no Clássico como no Barroco. Há
unilateralidade entre os avessos, entre interior e exterior, o fora e o dentro etc. (...)
Podemos dizer que o Maneiro é o Estilo Sem-Estilo, “sem nenhum caráter” como
Macunaíma, pois fatura todos os estilos que existem como expressão da vigência da
unilateralidade entre interior e exterior, na consideração do que quer que haja como
da ordem do possível. São arranjos e expedientes de demonstração que aspiram à
riqueza e à multiplicidade, à variedade e à precisão nas coisas a serem apresentadas.
(ALONSO, 2003: 146-147)

Veremos a seguir como esse maneirismo muriliano em suas práticas sociais
e artísticas o colocam como um dos grandes pensadores capazes de contribuir
para um entendimento do ambiente tecnocultural cada vez mais conectado,
mutante, híbrido e fluido em que vivemos hoje.
MMM = WWW
Em “Conhecimento”, do livro A poesia em pânico, escrito entre 1936 e 37,
Murilo reflete:
Quem sou eu? A sombra ambulante de meus pais até o primeiro homem,
Quem sou eu? Um cérebro deixado em pasto aos bichos,
Sou a fome de mim mesmo e de todos,
Sou o alimento dos outros,
Sou o bem encarcerado e o mal que não germina.
Sou a própria esfinge que me devora. (MENDES, 1994: 301)
12
13
14
15

Trecho de “Texto sem rumo”, in: Conversa Portátil (1964-66).
Trecho de “Indicação”, in: Parábola (1946-52).
Trecho de “Pós-poema”, in: Poesia Liberdade (1944-5).
Conceito formulado por MD Magno em 1985, no Seminário Grande Ser Tão Veredas.
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No mesmo livro, em Somos todos poetas, o autor continua a responder: “Eu
sou tu, sou membro do teu corpo e adubo da tua alma. / Sou todos e sou um,”
(ibidem: 299). Com essa postura, Murilo dialoga com um modo de pensamento
que vem sendo bastante requisitado para que entendamos, hoje, a noção de Eu.
Desde o final da década de 1970, o psicanalista brasileiro MD Magno,
ao lado da equipe NovaMente16, vem (re)desenvolvendo ininterruptamente sua
produção teórico-clínica e trazendo ferramentas metodológicas que nos parecem
adequadas para um entendimento do contexto contemporâneo. Uma destas é
a noção de Pessoa, a qual é muito útil para entender movimentos poéticos e
questões que foram colocadas por Murilo durante seu percurso:
O que constitui uma Pessoa é um enxame de formações, as quais digo que são
Primárias, Secundárias, e com a formação Originária, que é a experiência de Haver.
Temos uma constituição corporal, biológica, com formações Primárias, que se
subdividem em autossomáticas e etossomáticas. São as formações que constituem o
corpo que portamos, dentro das quais estão as que constituem seus comportamentos.
São aquelas que chamam de genética, etc., e que viram formações de uma pressão
enorme. Em nossa espécie, por haver a formação Originária de reviramento, de
despegamento, existem as formações Secundárias, que são os elementos soft que
usamos com o nome de cultura, língua, etc. É o software da coisa. Portanto, Pessoas
são conjuntos enormes de formações, as quais, sabe-se lá por hegemonia de qual
delas, costuma-se chamar de Eu. (MAGNO, 2009: 28)

De acordo com Magno, “Eu = Pessoa = Rede. É a mesma coisa: World
Wide Web. Se saímos do foco de qualquer situação e ampliamos a franja, chegamos
a uma persona mundi visível a cada momento da história” (MAGNO, 2007: 21):
Vejam, então, que Eu=Pessoa não é indivíduo, já que não é o sujeito centrado, de
Descartes; o sujeito dividido, de Lacan; ou a multiplicidade, de Deleuze. Eu=Pessoa é
definível apenas como Rede. E onde termina uma rede? Ninguém sabe. Portanto, há
várias, senão infinitas, amplitudes do Eu, ou da Pessoa. (ibidem: 23)

Refletindo sobre a postura de Fernando Pessoa, em relação à multiplicação
de personalidades – os chamados heterônimos –, Magno afirma que não há
estranheza alguma em falar de dupla ou tripla personalidade, pois é o que todos
têm:
Qualquer Pessoa, no percurso de seu cotidiano, de sua história, acaba por se meter
num certo cenário, onde comparece como certo personagem. Estranhamos mesmo
quando a vemos num outro cenário e, às vezes, se comportando de maneira diferente
da de onde a conhecemos. Dado que a vida de cada um acaba por fortificar certo
personagem, pensamos que as pessoas são aquilo que estão representando naquele
momento, o que não é verdade. Pode até ser que, grande parte do dia, passem a
representar o papel que lhes foi empurrado no meio social, mas sabem muito bem
que não são aquilo. Qualquer adulto atento percebe que, em sua maluquice interior,
os personagens são muitos. Isto, às vezes de época para época ou de situação para
16

http://www.novamente.org.br
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situação. Supondo que o corpo biológico permaneça mais ou menos o mesmo pela
vida, a Pessoa não é a mesma. (MAGNO, 2007: 139)

Murilo – apesar de aparentemente não ter exercitado essa multiplicação de
Eus com a mesma clareza de um Fernando Pessoa – praticava esse entendimento
em outro nível, expandindo sua presença, em termos de redes, na medida em
que procurou criar um ambiente propício ao encontro de pessoas, experiências,
pensamentos e situações, em sua vida social, por todos os lugares por onde
passou, e principalmente em sua obra – a qual é altamente social e sociável.
Quando perguntado sobre os principais atributos de seu caráter, via
Questionário de Proust, Murilo afirma: “O instinto de comunicação humana e a
firmeza na amizade” (MENDES, 1994: 51). Em Saudação a Murilo Mendes,
Manuel Bandeira descreve a preocupação de Murilo com a manutenção de sua
rede social:
Saudemos Murilo
Para quem a amizade é também uma das Belas-Artes
Murilo grande amigo de seus amigos
Delicado fiel atento amigo de seus amigos. (BANDEIRA apud MENDES, 1994: 53)

É preciso entender, contudo, que, em se tratando de amigos, o poeta não
se esforçou apenas em incluir aqueles com que encontrou “em carne e osso”,
no período histórico em que viveu ou nos lugares geográficos por onde passou
em vida. Amigo de Murilo, ou nó de sua rede, é qualquer um que o afetou e, de
alguma forma, foi afetado, interferindo em algum grau em seu movimento de
pensar, estando, portanto, ao seu lado: e isso data de antes dos Pré-Socráticos,
passando pelos contemporâneos de Murilo e indo além dele – inclusive nós,
interessados na obra de Murilo, podemos dizer que também somos amigos dele
e fazemos parte de sua (nossa) rede.
No texto Murilo Mendes por Murilo Mendes, escrito em 1970, ele procura
situar alguns nós dessa infinita rede:
Tenho raiva de Aristóteles, ando à roda de Platão. Sou reconhecido a Jó; aos quatro
evangelistas; a São Paulo, a Heráclito de Éfeso, Lao-tse, Dante, Petrarca, Shakespeare,
Cervantes, Montaigne, Camões, Pascal, Quevedo, Lichtenberg, Chamfort, Voltaire,
Novalis, Leopardi, Stendhal, Dostoievski, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud,
Lautreámont, Nietzsche, Ramakrishna, Proust, Kafka, Klebnicov, André Breton; a
Ismael Nery, Machado de Assis, Mário de Andrade, Raul Bopp; Manuel Bandeira,
Oswald de Andrade, Guimarães Rosa, Drummond, João Cabral de Melo Neto; a
Monteverdi, Bach, Mozart, Beethoven, Stravinski, Anton Webern, aos inventores
do jazz; aos “primitivos” catalães, a Paolo Uccello, Piero della Francesca, Vittore
Carpaccio, Breughel, Van Eyck, El Greco, Rembrandt, Vermeer de Delft, Goya,
Mondrian, Picasso, Paul Klee, Max Ernst, Arp; a Chaplin, Buster Keaton, Eisenstein
(...). (MENDES, 1994: 47)

15
Murilo escreveu vários livros tentando fazer uma espécie de data mining17
de suas redes sociais, no sentido tanto de situar sua experiência de vida mais
particular quanto de verificar quais pessoas, situações e processos diversos
(cidades, obras, pensamentos, tecnologias etc.) o afetaram em nível geral.
Particularmente, no final dos anos 1960 e início de 1970, Murilo parece ter se
preocupado de maneira cada vez mais manifesta em desenvolver uma espécie de
Murilopedia (ou Wikipedia à maneira de Murilo Mendes) no sentido de descrever,
situar, relacionar e recriar a complexidade de sua própria existência, verificando
como o mundo se expressava para ele e com ele mesmo. É nesse contexto que
surgem obras como Convergência (1970), Poliedro (1972) e Retratos-Relâmpago (1973).
Em Mortos-Vivos, publicado em Conversa Portátil18, Murilo até troca
“mensagens instantâneas” com alguns de seus amigos:
• MANUEL BANDEIRA:
- Então, Manu, a gente se diverte nessa Pasárgada?
- Neres. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.
• GUIMARÃES ROSA:
- Guima, conte-me essa nova terra.
- Muito menos corpo de baile que Grande Sertão: Veredas. (MENDES, 1994: 1468)

Em Murilograma ao Criador, escrito em 1964 e publicado em Convergência,
Murilo já dizia:
Minha forma
Devo eu fabricá-la no tempo
Com estas mãos autônomas:
A WORK IN PROGRESS
OPERA APERTA (MENDES, 1970: 55).

Dessa forma, podemos dizer que Murilo Monteiro Mendes, ou MMM, é
sinônimo de WWW, isto é, World Wide Web, e tem todo direito de ser colocado
ao lado de nomes como James Joyce (1882-1941), Fernando Pessoa (18881935), entre outros pensadores, por ter contribuído ativamente para a criação
de uma plataforma de comunicação multimídia global, um ambiente poético
hiperconectado, móvel, em fluxo e mutante.

17
Data Mining (ou mineração de dados) é um tópico recente no campo das Ciências da Computação,
que diz respeito ao processo de explorar grandes quantidades de dados à procura de padrões consistentes,
como regras de associação ou sequências temporais, para detectar relacionamentos sistemáticos entre
variáveis, detectando assim novos subconjuntos de dados (WIKIPEDIA, 2011).
18
Conversa Portátil é uma espécie de livro provisório, in progress, no qual Murilo reuniu textos dispersos, inéditos ou publicados em outras línguas, escritos entre 1931 e 1974.

16
Referências
ALONSO, Aristides. A Grande Maneira: Tecnologia, Estilo e Psicanálise. In: Lumina: Revista da
Faculdade de Comunicação da UFJF. Juiz de Fora: Ed.UFJF, v6, n.1 e 2, p.131-154, jan./dez.2003.
BACHELARD, Gaston. [1957] A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
_______. O surracionalismo. In: Lugar em Comunicação. Rio de Janeiro, ano 1, v. 1, 1972. Trad. de
MD Magno.
BRESSAN, Renato T., SILVEIRA JR., Potiguara M. da. Avatares em jogo: interfaces, processos
e experiências. In: Logos. Rio de Janeiro: Faculdade de Comunicação Social da UERJ, v18, nov.
2011.
CABANNE, Pierre. Marcel Duchamp: Engenheiro do tempo perdido. São Paulo: Perspectiva, 2001.
MAGNO, MD. [1996] Psychopathia Sexualis. Santa Maria: Editora UFSM, 2000.
_______. [2004] Economia Fundamental: Metamorfoses da Pulsão. Rio de Janeiro: NovaMente, 2010.
_______. [2005] Clavis Universalis: da cura em psicanálise ou revisão da clínica. Rio de Janeiro:
NovaMente, 2007.
_______. [2007] A Rebelião dos Anjos: Eleutéria e Exousía. Rio de Janeiro: NovaMente, 2009.
MENDES, Murilo. A poesia e o nosso tempo (trechos). Suplemento Dominical, Jornal do Brasil,
1959. Disponível em: http://www.artelivre.net/html/literatura/al_literatura_murilo_mendes.
htm. Acesso em: 15 Set. 2010.
_______. Convergência, São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1970.
_______. Poesia Completa e Prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Org. Luciana Stegagno
Picchio.
MOURA, Murilo M. de. Murilo Mendes: A Poesia como Totalidade. São Paulo: USP, 1995.
WIKIPEDIA. Data Mining. Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Data_mining. Acesso
em 12 Out. 2011.

17
PARTE 2
Do Twitter a Murilo Mendes
Letícia Perani
Convergências dos caminhos do pensamento contemporâneo
Experimentações com a forma poética não são, obviamente, uma
prerrogativa dos usos dos meios digitais na produção e na distribuição de
conteúdos – estamos diante de uma tradição que possivelmente foi iniciada pelas
vanguardas européias do início do século XX, com propostas arrojadas para o seu
tempo, como a poesia de Stéphane Mallarmé, poeta francês de grande influência
nas artes do modernismo, que “(...) em sua luta para limpar a linguagem da função
utilitarista e transformá-la num instrumento de exploração e descobertas, havia
dado um passo ousado: o aliciamento do leitor como participante do processo
criativo” (TOMKINS, 2004: 80).
Como podemos apreender da citação acima, do historiador da arte
Calvin Tomkins, na poesia de Mallarmé encontramos uma das questões
fundamentais que conduziram praticamente todas as atividades artísticas a partir
do último século do primeiro milênio: a participação lúdica da audiência como
parte da obra, seja essa obra uma pintura, um happening, um texto ficcional etc.
Ora, sabemos que as artes, com especial destaque para a poesia, sempre foram
consideradas atividades que envolviam pesadas cargas de ludicidade; Johan
Huizinga, em seu clássico livro Homo Ludens, chega a afirmar que a poiesis19 é
uma função lúdica em si, e que a poesia estaria “(...) para além da seriedade,
naquele plano mais primitivo e originário a que pertencem a criança, o animal,
o selvagem e o visionário, na região do sonho, do encantamento, do êxtase, do
riso” (HUIZINGA, 2004: 133). Porém, mesmo entendendo que a criação poética
sempre trouxe em si elementos de festa, brincadeira e experimentação, a poesia
de Stéphane Mallarmé e de vários dos seus contemporâneos, como Alfred Jarry
e sua exótica peça teatral Ubu Roi (1896), trouxe o público para dentro da criação
artística – a obra só estaria completa com a participação daqueles que estão lhe
fruindo. O leitor, o apreciador de uma obra visual e o espectador são conduzidos
pelo artista pelos labirintos de sua criação, caminhando juntos e desenvolvendo
conjuntamente apreensões e resultados.
Era este o espírito das obras da avant-garde, como na receita criada por
Tristan Tzara para se fazer uma poesia dadaísta (“Pegue um jornal/Pegue a
tesoura/Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu

19

Palavra grega para “ato de criar”
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poema...”20) ou nas artes visuais de Marcel Duchamp, que, inspirado em Mallarmé,
buscava a libertação da “arte retiniana”, aquela que consiste apenas na fruição
visual de uma pintura ou escultura; para Duchamp, os processos mentais que
deveriam ser feitos pelo público exposto à obra eram tão (ou mais) importantes
do que as imagens e símbolos nela apresentadas. O artista brasileiro Eduardo Kac
(1996) explica que tanto as artes visuais quanto as artes escritas realizaram, neste
momento, experimentações que buscavam libertar suas obras das limitações dos
seus meios: no caso da pintura, passando da representação para a abstração, e na
poesia, da linearidade para a fragmentação do sentido.
Trazendo então nossa atenção mais detalhada para as artes da escrita,
podemos notar que, a partir do momento em que os modernistas começaram a
brincar com as palavras, “libertando” o fazer poético das formalidades da rima e da
métrica, surgiram várias possibilidades para a poesia, que com Filippo Tommaso
Marinetti e Álvaro de Campos21, entre outros, reproduz graficamente o som dos
maquinários industriais e suas criações, refletindo a crescente mecanização dos
meios de produção do início do século XX; exemplo disto encontramos na Ode
Triunfal de Álvaro de Campos (“Ó rodas, ó engrenagens, r-r-r-r-r-r-r eterno!”),
ou nos futuristas italianos, inspirados pelo estilo da parole in libertà22 (“palavra em
liberdade”). No Brasil, os concretistas paulistanos dos anos 1960, liderados pelos
irmãos Augusto e Haroldo de Campos, trabalhavam com as sensações sonoras
e visuais na criação poética, que ocupava as páginas dos veículos impressos sem
pudores (e com um apurado senso gráfico), criando imagens e ilusões visuais
com as palavras, trazendo o apelo do design gráfico23 para o reino do código
verbal, como notado na poesia “Beba Coca-Cola” (1957), de Décio Pignatari
ou, mais recentemente, nas criações do poeta e designer juizforano Knorr (Luiz
Augusto Knop de Mendonça). As raízes destas experimentações visuais podem
também ser encontradas na obra de Mallarmé, como nos mostra a pesquisadora
e artista multimídia brasileira Gisele Beiguelman, lembrando a obra “Um jogo de
dados” (Un coup de dés - 1897), que “fundiu a interface à mensagem ao incorporar
20
No original em francês, “Prenez un journal/Prenez des oiseaux/Choisissez dans ce journal un
article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème...”
21
Heterônimo (persona poética) do português Fernando Pessoa (1888 – 1935), considerado um
dos maiores escritores do século XX.
22
Técnica poética criada pelos escritores futuristas que pregava o uso de palavras que não possuem
conexões sintáticas ou gramaticais entre si e que não são organizadas em frases e períodos, criando, muitas
vezes, composições gráficas. Um exemplo bem conhecido do emprego de parole in libertà é o livro Zang Tumb
Tumb (1914), de Filippo Tommaso Marinetti.
23
É curioso lembrar que tanto os irmãos Campos quanto o escritor Décio Pignatari, também
um expoente da poesia concretista, eram estudiosos das Ciências da Comunicação, área do conhecimento
que tem muito interesse pelo design gráfico, uma das formas de comunicação de massa. No momento
histórico do surgimento do concretismo, as teorias de design começavam a ser mais valorizadas no Brasil,
especialmente por meio do trabalho de profissionais como Alexandre Wollner, formado na escola alemã
HfG de Ulm (Alemanha), que despertou o estudo e desenvolvimento da área no nosso país.
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as técnicas de edição gráfica à composição do poema” (BEIGUELMAN, 2003:
37). Para Eduardo Kac,
A estrutura sequencial de uma linha do verso corresponde a um pensamento linear,
enquanto que a estrutura simultânea de um poema visual ou concreto corresponde a
um pensamento ideográfico. O poema escrito em linhas, impresso em papel, reforça
a sensação de linearidade do discurso poético, enquanto que o poema visual liberta as
palavras na página24 (KAC, 1996: 186)

Dando um salto temporal, podemos ver que a adoção crescente dos
meios de comunicação digitais (a partir do surgimento do computador pessoal
e da Internet nos anos 1980) possibilitou novos pensamentos e pesquisas sobre
os modos de produção textual. As práticas poéticas digitais trazem em si o DNA
das explorações realizadas anteriormente com a forma e o conteúdo da poesia;
temas como a construção aleatória de frases e textos completos, a utilização
espacial do meio – o papel, no caso dos poetas das vanguardas, e a tela, no caso
dos artistas digitais – para a composição visual, a participação ativa do leitor,
agora chamado de usuário/interator do processo poético. Não há nada de tão
novo no campo da arte computacional ao lidar com as questões da poiesis, como
apontam Mark Tribe e Reena Jana:
Assim como o dadaísmo foi em parte uma reacção à industrialização do armamento
de guerra e à reprodução mecânica do texto e das imagens, a New Media Art pode
ser vista como uma resposta à revolução da tecnologia da informação e à digitalização
das formas culturais. (TRIBE e JANA, 2010: 6)

A lógica da arte digital, em todas as suas áreas, é a lógica da apropriação
de conteúdos e questões, a recombinação destes elementos em algo novo, do
hacking25 e da livre distribuição e da efemeridade (já que muitas obras ficam
obsoletas, não podendo ser rodadas em máquinas mais novas, ou são retiradas
da Internet, no caso de projetos online, ou até mesmo são perdidas em seu
armazenamento em mídias digitais).
Em um artigo denominado “Considerações sobre a poesia digital”
(2001), o pesquisador brasileiro Jorge Luiz Antonio explica:
A presença da palavra poética no contexto digital pode ser analisada sob vários
aspectos: na presença e na ausência da própria palavra, na sua legibilidade ou
ilegibilidade, na sua relação com a imagem infográfica, no produto resultante da
junção intencional da palavra e da imagem, no predomínio tanto da imagem como da
palavra, e assim por diante. (ANTONIO, 2001: 8)
24
Livre tradução de: “The sequential structure of a line of verse corresponds to linear thinking,
whereas the simultaneous structure of a concrete or visual poem corresponds to ideographic thinking. The
poem written in lines, printed on paper, reinforces the linearity of poetic discourse, whereas the visual poem
sets words free on the page”.
25
Atividades relacionadas aos hackers, desenvolvedores/programadores que trabalham para a
exploração das possibilidades oferecidas pela microinformática. O termo só passou a ter uma conotação
negativa, denominando os participantes das ações de vandalismo virtual, com a abertura comercial da
Internet nos Estados Unidos, nos anos 1980.
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Estas tendências podem ser facilmente observadas na arte poética digital,
em obras que ainda estão disponíveis para visitação/download26, como o site O
Livro depois do Livro27 (1999), de Giselle Beiguelman. Com versões em português
e inglês, O Livro depois do Livro é uma exploração das possibilidades do hipertexto,
com links que não informam diretamente ao interator seu percurso, deixando
dúvidas sobre caminho a realizado, em um labirinto borgesiano. O uso de imagens
animadas (gifs) e o uso de palavras como elementos de composição visual estão
presentes em todo o site, demonstrando a combinação de códigos verbais e nãoverbais como característica fundamental para a elaboração de conteúdos online;
sobre este tópico, Beiguelman explica que estas “são imagens que exibem textos e
enfrentam a estranha passagem imposta pela web. No “verso” da tela, no código
fonte, uma situação se define: a Internet não passa de um grande texto. Na frente,
na superfície da tela, o texto se revela como imagem” (BEIGUELMAN, 1999).
Um outro trabalho de arte digital que busca expandir o uso dos códigos
verbais para composições visuais é Textension28 (1999), do artista e programador
Josh Nimoy. Em Textension, o interator pode navegar entre dez espaços, acessados
por meio de comandos numéricos, nos quais os textos digitados ocupam a
tela de formas diversas, formando elementos como círculos (que, no primeiro
espaço, flutuam pela tela como bolhas de sabão), formam espirais ou até mesmo
elementos de um game, lembrando o clássico Breakout29 (1976). Em sua obra,
Nimoy procura explorar os limites textuais da computação, se perguntando “(...)
mas por que forçar o resto da comunicação digital humanas a se render a estes
ásperos caracteres automatizados depois que os computadores se libertaram a
muito tempo da necessidade de permanecerem leais às regras das impressões
gráficas?”30 (NIMOY, 1999), ecoando, de certa forma, os ideais da parole in libertà
italiana.
Já em The Poetry Cube31 (2007), com conceito criado por Jason Nelson
e programado por Rory Hering, os interatores são convidados a escrever um
poema com dezesseis linhas, que são transformados em quatro estruturas com
quatro frases cada, que são recombinadas entre si, automaticamente, de acordo
com a movimentação (para cima, para baixo, para outra estrutura) realizada. As
poesias feitas pelos visitantes do site podem ser salvas para serem acessadas
posteriormente por outras pessoas. Nesta obra, a espacialidade da palavra não é
tão essencial; o que nos chama a atenção é a recombinação aleatória dos versos,
26
As obras citadas foram visitadas/baixadas no 2º semestre de 2011.
27
http://www.desvirtual.com/thebook/index.htm
28
Disponível para download gratuito em: http://jtnimoy.net/textension/
29
Jogo de fliperama programado pelos futuros fundadores da Apple, Steve Jobs e Steve Wozniak,
para a empresa Atari.
30
Livre tradução de: “why force the rest of digital human communication to surrender to such dry
automated typesetting after computers have long outgrown the need to stay loyal to the rules of the printing
press?”
31
http://www.secrettechnology.com/poem_cube/poem_cube.html
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gerando várias possibilidades de composição e leitura, formando novos poemas
de apenas um escrito essencial.
Podemos notar, então, neste (muito) breve histórico, que as artes digitais
contemporâneas estão intimamente conectadas aos conceitos e propostas
realizadas há quase 100 anos, no limiar das vanguardas artísticas do século
XX. Assim, gostaríamos de voltar nossa atenção para uma obra brasileira que
resume, de certa forma, várias das propostas artísticas deste percurso realizado
anteriormente: o livro Convergência, do poeta Murilo Mendes.

Convergência : os experimentos lúdicos de Murilo Mendes
Uma das mais notáveis obras de poética experimental em língua
portuguesa, escrito entre 1963 e 1966 e lançado em 1970, Convergência é
reconhecido por especialistas murilianos (BARBOSA e RODRIGUES, 2000;
FRIAS, 1999) como um ponto de transformações no trabalho de Murilo Mendes.
Nesta obra, o poeta juizforano parece se distanciar de sua produção mais antiga,
marcada pelo onírico, pela religiosidade reflexiva, pelo surreal e pelo humor,
propondo ao leitor uma viagem pelas suas memórias, impressões do mundo e
influências culturais. Utilizando-se de dois métodos de construção de poemas –
os “grafitos” e os “murilogramas” – Murilo constrói elaborados jogos mentais,
nos quais os desafios são descobrir citações, traduzir as freqüentes palavras em
outras línguas (principalmente em italiano, espanhol e francês), e entender como
convergem para a sua poesia artistas, obras e lugares de sua admiração e lembrança.
O poeta declarou, em carta enviada para o escritor mineiro Carlos Drummond
de Andrade em 10 de fevereiro de 1966, que estaria trabalhando em “tentativas
de reformulação da minha linguagem poética” (GUIMARÃES, 1996: 24).
Convergência é uma obra praticamente desconhecida do grande público
atualmente, e tem recepções críticas divergentes. Massaud Moisés declara que
este livro marca o abandono do ideário poético do poeta mineiro, sem a “alta
inspiração lírica” de obras anteriores, no qual “(...) revela ter perdido a força
conflitiva que lhe alimentava a alma e os sentimentos de homem e de poeta” (2001:
20). Já estudiosos da poesia muriliana, como Leila Barbosa e Marisa Timponi
Rodrigues (2000), celebram Convergência como um resumo de todo o projeto
poético de Murilo Mendes, ao demonstrar a paixão do poeta pela descrição
imagética e ao culto trabalho de construir intertextualidades com obras artísticas
diversas, desde o cinema até as gravuras japonesas do século XIX, da escultura
modernista ao pensamento de Heráclito de Éfeso. Para as pesquisadoras,
A palavra convergência pode ser entendida em função de todo o projeto de Murilo
Mendes como o espaço em que os planos do real e do poético confluem para a
configuração de um discurso único, ou melhor, como Murilo foi transformando a
realidade da linguagem na própria poesia do real para o qual ele teve sempre os olhos
e os ouvidos abertos. (BARBOSA e RODRIGUES, 2000: 73)
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O livro é construído em duas partes principais: “Convergência”,
capítulo subdividido em “Grafitos” e “Murilogramas”, com poemas eruditos,
introspectivos e marcados pela visualidade; e “Sintaxe”, de experimentos lúdicos
com as palavras, que deixam transparecer uma certa inspiração cultista, utilizandose de anáforas, jogos de palavras e sons. Joana Matos Frias (1999) destaca que
a obra teria uma estrutura circular, provavelmente herdada de Un coup de dés de
Mallarmé e Finnigans Wake (1939) de James Joyce, com a repetição de um poema,
que ganha o nome de “Exergo” no início, e depois de “Começo e Fim” no final
da primeira parte de Convergência; ao esclarecerem a origem da palavra que dá título
ao poema mencionado (exergo é o espaço onde se grava a data em uma moeda/
medalha), Leila Barbosa e Marisa Timponi Rodrigues (2000) também confirmam
esta opção estrutural de Murilo Mendes, mas ressaltam que a utilização desse
recurso pelo poeta juizforano é também um rompimento da ideia de um espaçotempo linear, questionando a perenidade das palavras neste processo. Segundo
as pesquisadoras, “o molde (ságoma) do exergo se clarifica, apesar do hermetismo
no uso de alguns vocábulos, através das faces grafitos e murilogramas” (BARBOSA
e RODRIGUES, 2000: 74). Neste caso, o poema “Exergo”, com seus versos
curtos e diretos [“Lacerado pelas palavras-bacantes / Visíveis tácteis audíveis (...)
Mantendo-lhes o nervo e a ságoma...” (p. s/n)32] seria uma verdadeira declaração
dos objetivos de Murilo em Convergência, tratando do tema presente em todo
o livro: a expansão das possibilidades da poesia, por meio de explorações dos
sentidos, planejando imagens, texturas e sons a serem criados pelo leitor em sua
mente a partir de sua imersão na experiência do poeta.
Grafitos
Após “Exergo”, na primeira parte do livro (que recebe também o nome
“Convergência”), Murilo Mendes apresenta os grafitos, “marcações” sentimentais
em lugares, ou sobre coisas e pessoas; para Francis Paulina Lopes da Silva (1992),
os grafitos são utilizados por Murilo para marcar a transitoriedade da poesia,
afirmação esta que Barbosa e Rodrigues (2000) complementam, argumentando
que eles promovem uma dessacralização do fazer poético. Os grafitos33 contêm
em seu final um indicativo do lugar onde foram escritos – e saber esta referência
sobre o lugar é fundamental para entender o poema. Por exemplo, é fácil notar que
Murilo escreveu em Juiz de Fora, sua terra natal, grafitos referentes à sua família,
à sua infância e adolescência (“Grafito na pedra de meu pai”, “Grafito na pedra
de minha mãe”, “Grafito na ex-casa paterna” e “Grafito para Ipólita”). Nestes
poemas, Murilo basicamente descrevia sensações que o retorno às memórias do
32
Ao citarmos trechos das poesias do livro “Convergência”, usamos como referência as páginas da
primeira edição da obra, lançada em 1970 pela editora Duas Cidades.
33
Como curiosidade, esta palavra atualmente é mais grafada como grafite, denominação da arte
visual urbana presente em grandes cidades ao redor do mundo.
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passado lhe trazia, como em “Grafito para Ipólita”, no qual o poeta rememora a
descoberta do desejo e do feminino com uma prostituta juizforana: “A cabeleirapúbis, perturbante (...) Só de vê-la passar, meu sangre inobre / Desata as rédeas
ao cavalo interno...” (p. 7).
Outros grafitos, como “Grafito em Fez”, “Grafito em Meknés”
ou “Grafito nos Jardins de Chellah”, foram escritos durante uma viagem de
Murilo Mendes ao Marrocos, e tratam especificamente das impressões do poeta
sobre a história e a cultura daquele país; estas são descrições sensoriais, quase
cinematográficas, dos locais visitados, permeados de citações a fatos históricos
e autores que pensaram/escreveram sobre as terras magrebinas. Murilo nos
oferece vívidas imagens dos lugares visitados, usando a palavra como se ela fosse
uma câmera de vídeo, descrevendo sons, cores e texturas, conforme notamos
em “Grafito em Tânger”: “Desço na noite amarela (....) Vai este olho vertical /
Divisando as tangerinas (...) No silêncio horizontal...” (p. 27). Para Leila Barbosa
e Marisa Timponi Rodrigues, a visualidade é uma característica presente em toda
a obra do poeta juizforano, influenciando sua maneira de compreender o mundo:
“O domínio da imagem, a marca do movimento do espaço-fílmico, os cortes
progressivos, as colagens estão presentes em toda a sua obra: [citando Murilo
Mendes] ‘O prazer, a sabedoria de ver, chegaram a justificar a minha existência’”
(BARBOSA e RODRIGUES, 2000: 47). Esta relação de Murilo com a imagem
do cinema pode também ser percebida em outros grafitos, como em “Grafito
na ex-casa paterna” [“O filme dinamarquês descolado no caos” (p. 6)], ou em
“Grafito em Ravenna”, que traz menções ao filme “Il deserto rosso” (1964), do
diretor Michelangelo Antonioni, que retrata a região industrial da cidade italiana
utilizando a cor vermelha como um elemento narrativo [“Circulam figuras de
Antonioni (...) Marca entes e fatos com vermelho...” (p. 43 - 44)].
Grafitos muito significativos para explicar a proposta poética de Murilo
Mendes são os dedicados a pessoas: escritores de diversas épocas (“Grafito para
Mário de Andrade”, “Grafito para Li-Po”, “Grafito para Vladimir Maiacóvsky”),
pintores e escultores (“Grafito para Casemir Malevitch”, “Grafito para Paolo
Uccello”, “Grafito para Hokusai”), místicos e pensadores (“Grafito para Shrî
Râmakrishna”, “Grafito para Mário Pedrosa”, “Grafito para Sergei Eisenstein”).
Neste conjunto de grafitos, Murilo incorpora o estilo de cada um dos seus
homenageados, mas sem perder as marcas características da sua poética –
podemos dizer, então, que o poeta juizforano se apropria do estilo e das temáticas
daqueles que inspiram seus grafitos, recombinando estes elementos para criar
sua própria poesia, original e muito pessoal. Como exemplo, em “Grafito para
Augusto dos Anjos” notamos o uso combinado, simultâneo, de palavras e
temas de Murilo e do poeta simbolista brasileiro: “As vísceras percutem-me as
próprias vísceras (...) Vísceras esdrúxulas / sórdidas / contrácteis” (p.16). Em
alguns casos, mais notadamente em “Grafito para Vladimir Maiacóvsky”, Murilo
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Mendes faz paráfrases que permitem ao leitor localizar a sua fonte de inspiração
(“O PLANETA NÃO ESTÁ MADURO PARA A ALEGRIA” (p. 52), citação
de “Para o júbilo / o planeta / está imaturo”34, do poema “A Serguei Iessiênin”,
de Vladimir Maiakovski). Esta intertextualidade também pode ser encontrada
em “Grafito segundo Kafka” que, para Barbosa e Rodrigues (2000), é o ponto
central da primeira parte de Convergência, no qual Murilo utiliza o escritor judeu
como persona lírica: “Os dois K do meu nome: num só nome / O F comprimido
entre dois A, dois K / Pobre deste nome sem esfera. Só ângulo” (p. 36).
Murilogramas
Com a mesma intertextualidade e ludicidade erudita dos grafitos,
os murilogramas são apresentados na segunda parte do primeiro capítulo de
Convergência, e são dedicados à Luciana Stegagno Picchio, amiga de Murilo
Mendes e tradutora de suas obras na Itália. Murilograma é um neologismo
criado pelo poeta juizforano, com a junção do seu nome mais o sufixo grama,
o que, para Leila Barbosa e Marisa Timponi Rodrigues, poderia indicar uma
analogia aos ideogramas (sinais que exprimem ideias), tendo reflexões na poética
muriliana: “É, pois, signo motivado, uma conjunção de Murilo + gramas, escrito
em forma epigramática, isto é, em forma de pequenos poemas que expressam
uma crítica viva e, como um todo, significam além de si mesmos” (BARBOSA e
RODRIGUES, 2000: 67-68). Porém, outros autores (NUÑES, 2011; PERISSÉ,
2010) fazem uma conexão do sufixo utilizado com a palavra telegrama, indicando
que estes poemas seriam mensagens de Murilo para pessoas, vivas à época ou já
mortas, que eram da sua estima. Nos murilogramas, o poeta juizforano também
se apropria do estilo e das temáticas de seus homenageados para criar versos
originais e próprios, como nos grafitos apresentados anteriormente; contudo,
para Carlinda Nuñes (2011), enquanto os grafitos exploram o poder imagético
dos conteúdos verbais, os murilogramas apresentam construções baseadas na
sonoridade das palavras. Este foco em uma acústica poética é perceptível em
“Murilograma a João Sebastião Bach”, no qual Murilo faz brincadeiras com
o nome do compositor alemão, elaborando jogos de palavras que remetem
ao estilo barroco [“João Sebastião / pule apura poda / João Sebastião / roda
roda roda / João Sebastião / ouvido da Paixão...” (p. 58)]; todavia, mais sutis
são as explorações das sonoridades dos termos em diversos vernáculos e dos
neologismos murilianos, buscando o impacto sonoro sobre o leitor, como em
“Murilograma a Rimbaud”: “Barcobêbedo. Anarqlúcido / O céu-elétrico-no
Índex (...) ‘Merveilleux’: lê ‘merdeilleux’” (p. 74-75).
Os temas abordados nos murilogramas mostram grandes influências dos
debates e questões dos anos 1960: a ameaça constante de um holocausto atômico
34

Na tradução para o português de Haroldo de Campos.
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[“Dorme: A Bomba não descerá nem subirá. / Sabe que lhe faltaria o respiro e
a resposta” (p. 61), de “Murilograma a Clara Rocha”], as explorações espaciais
[“Armados do olho de um milhão de volts / Descobrimos as galáxias / Que
escondias no teu bolso” (p. 55), de “Murilograma ao Criador”], o surgimento
dos meios de comunicação eletrônicos [“Alguns pensam-se télamons eletrônicos
/ Portando / o terrestre teclado. / Quem atinge a dimensão moderna?” (p. 64),
de “Murilograma a Guido Cavalcanti”]. Também encontramos a meditação
religiosa, tema frequente na obra muriliana, representada em “Murilograma ao
Criador” e “Murilograma a N.S.J.C.”; o pensamento sobre escritores já falecidos,
que possivelmente foram influências para Murilo, como em “Murilograma a
Hölderlin”, “Murilograma para Mallarmé” e “Murilograma a Fernando Pessoa”;
e homenagens reflexivas a escritores ainda atuantes na época (“Murilograma a
João Cabral de Melo Neto”, “Murilograma a C.D.A.”, “Murilograma a Cecília
Meireles”). O poeta reservou também espaço para homenagear a sua mulher,
Maria da Saudade, e filhos de colegas com murilogramas próprios.
Igualmente, Murilo Mendes fez questão de saudar em seus murilogramas
os movimentos de vanguarda artística da época, mais marcadamente os
concretistas brasileiros e os integrantes da Neoavanguardia italiana, com
pequenas citações [“E agora, Josés (...) Além de ‘Noigandres’35” (p. 101), de
“Murilograma a C.D.A.”] ou com poesias dedicadas a autores ligados a estas
tendências (“Murilograma a Nanni Balestrini”). Assim, nota-se realmente uma
certa influência destas vanguardas no processo de experimentações com a
forma poética - reduções, uso de sensorialidades - propostas por Murilo em
Convergência. O próprio poeta confirma seu interesse por estes movimentos,
em entrevista para a revista Veja, em 6 de setembro de 1972: “Eu sou um homem
que espia a maré. Espio os movimentos culturais, evidentemente de vanguarda,
porque os movimentos retrógrados não me interessam. Portanto, procuro extrair
deles uma síntese...” (RIBEIRO, 1972: 3); síntese essa que Murilo explora de
maneira muito particular, em todos os murilogramas de Convergência.
Sintaxe
A segunda e última parte de Convergência recebeu o nome de Sintaxe, e
como a própria denominação indica, este é o momento no qual Murilo Mendes
se preocupa apenas em realizar seus experimentos com a forma poética,
trabalhando as relações lógicas entre as palavras e os versos. Contrariamente
aos grafitos e murilogramas, as poesias de Sintaxe não possuem grandes citações
intertextuais ou demonstrações da enorme cultura do poeta – são as palavras
e suas combinações que adquirem importância, com estas unidades do texto
35
Noigandres era o nome do agrupamento dos poetas concretistas paulistas, e também
denominação da revista lançada pelo grupo entre 1952 e 1962.
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gerando um significado maior em seu todo, quase que em uma postura emergente36.
Para tanto, Murilo abusa das figuras de linguagem, das metáforas constituídas, das
sensorialidades (especialmente dos sons), tentando, como ele próprio reconhece
em “Texto de Informação”, o primeiro poema desta etapa de Convergência, “(...)
operar com violência / Essa coluna vertebral, a linguagem” (p. 130).
“Texto de Informação” é uma composição poética que indica as
intenções de Murilo com os textos de Sintaxe, mostrando o seu incômodo com
a poesia “tradicional” [“Sono da palavra (....) Insônia da palavra” (p. 129)], e
especificando o seu método de trabalho [“Tiro do bolso examino / Certas
figuras de gramática / de retórica / de poética / Considero-as na sua forma
visual” (p. 129)]. Para deixar claro que estas são experiências primordialmente
lúdicas, o poeta interrompe seu texto para colocar nele a definição de ponga,
palavra de origem banta que denomina um jogo de dados jogado em um campo
de linhas diagonais e perpendiculares que se cruzam. E é no cruzamento de
palavras, sons e sentidos que Murilo elabora a sua visão poética, sintética e
concisa, afirmando que “Eu tenho a vista e a visão / Soldei concreto e abstrato
/ Webernizei-me. Joãocabralizei-me. / Francispongeime. Mondrianizei-me” (p.
131). Fernando Fiúza Moreira (2008) nos chama a atenção para este trecho de
“Texto de Informação”, no qual Murilo deixa clara a influência de artistas que
trabalharam com questões da forma em suas respectivas áreas de atuação: o
compositor austríaco Anton Weber, o poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto,
o escritor francês Francis Ponge e o pintor holandês Piet Mondrian.
Com as regras do seu jogo poético definidas em “Texto de Informação”,
Murilo começa então a brincar com várias figuras de linguagem em outros
sessenta e nove poemas de Sintaxe, usando oximoros [“O pianoforte”37 (p. 194)],
anáclases [“A retina além do ouvido gira o eco” (p. 177)], sinéreses [“Vãidade”38
(p. 199)], sinédoques [“A pedra de Drummond” (p. 184), representando a poesia
“No meio do caminho”], anacolutos [“Exceto a Bomba: o homem não pode”
(p. 133)], metáforas [“O ditador é um estercomem” (p. 176)], hipérbatos [“Um
dia voltará a pessoa-quadrada?” (p. 134)], hipérboles [“(...) galáxias de pó sem ao
menos o mínimo nome: pó” (p. 195)], hipálages [“Mortomármore” (p. 198)] e
assíndetos [“Empunho o copo ácopo, bebo à saúde do enigma...”(p. 186)].
O poema de número setenta e um de Sintaxe é também o texto final
de Convergência: com o nome de “Texto de Consulta”, Murilo Mendes faz suas
reflexões finais sobre a forma e o fazer poético, e o papel do artista no processo
de criação e fruição pelo público [“O poeta é o texto? O poeta? / O poema
36
Para Steven Johnson (2003), um comportamento emergente é aquele em que regras de nível
baixo/local passam a constituir padrões de nível mais alto/globais – com o todo sendo maior do que as suas
partes somadas.
37
Aqui, Murilo usa a forma original da palavra italiana que denomina o instrumento musical, que
em uma tradução literal do italiano significa “suaveforte”.
38
Esta é uma junção das palavras vã + idade, para gerar o sentido de vaidade, mantendo o til
para indicar a figura de linguagem presente.
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é o texto + o poeta? / O poema é o poeta – o texto?” (p. 205)], pensando
também na perenidade da obra, e em sua recepção futura [“O texto será reescrito
/ Pelo tipógrafo / o leitor / o crítico; / Pela roda do tempo?” (p. 206)] e na
universalidade/intertextualidade que pode ser alcançada pela poesia [“Existe um
texto regional/nacional/Ou todo texto é universal? (....) Com os dedos? Com
os textos alheios?” (p. 208)]. Na parte final de “Texto de Consulta”, o poeta
juizforano passa a ponderar sobre a própria apreciação crítica da sua obra, dos
seus experimentos [“Juízo final do texto: / Serei julgado pela palavra / Do dador
da palavra / do sopro / da chama (...) Talvez me condene ao ergástulo” (p. 209)];
porém, as últimas palavras de Murilo demonstram que, em verdade, ele estava
buscando a apreciação de suas transformações poéticas em si mesmo: “O juízo
final / Começa em mim / Nos lindes da / Minha palavra” (p. 209).
Murilo Mendes antecipou aspectos da poética digital?
Em todo este percurso que realizamos, vimos as aproximações entre
Convergência, a obra experimental e lúdica de Murilo Mendes, e os preceitos que
guiam a arte poética digital – que utiliza idéias já antevistas pelas vanguardas do
século XX, desde Mallarmé. Para resumir, separamos (apenas didaticamente)
algumas das características que encontramos na new media art e como podemos
percebê-las em Convergência:
a) Apropriação de conteúdos e questões/recombinações: a intertextualidade dos
grafitos e murilogramas faz parte de uma apropriação, já que Murilo toma para si o
estilo e os temas de seus homenageados para construir poemas originais. Porém,
como já destacamos anteriormente, o estilo próprio do poeta juizforano emerge
das combinações e citações realizadas, da mesma forma que os trabalhos de
arte digital contemporânea combinam elementos diversos para realizar críticas e
reflexões sobre algo – mesmo objetivo de Murilo Mendes em Convergência, cujo
escopo maior era a reflexão sobre o fazer poético.
b) Efemeridade: a perenidade das palavras poéticas é um dos temas principais
de Convergência. Para Leila Barbosa e Marisa Timponi Rodrigues (2000), a própria
estrutura circular dos capítulos e o uso dos grafitos (marcações sentimentais em
coisas e lugares) trazem em si essa ideia do verbo perene, dessacralizado, que é
um retrato do momento presente; conceitos estes também presentes nas artes
poéticas digitais, que assim destacam a visualidade e os significados das palavras.
Murilo Mendes fez de Convergência uma bela síntese das ideias e atividades
artísticas de seu tempo, que também foram as bases para os movimentos de arte
que, atualmente, fazem das tecnologias suas ferramentas de expressão. Entender
a convergência muriliana é entender as nossas origens e as nossas práticas
contemporâneas, que no fundo possuem o mesmo ponto de partida: a angústia
poética do ser humano.
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Imagens panorâmicas do ambiente da exposição “Convergências Poéticas: de
Murilo Mendes ao Twitter”.
Fotos de Renato Bressan, 2011.
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PARTE 3
Convergências Poéticas
(I/II)
Renato T. Bressan
O projeto
“Convergências Poéticas: de Murilo Mendes ao Twitter” foi aprovado
em setembro de 2010 na Lei Murilo Mendes de Incentivo à Cultura da Prefeitura
de Juiz de Fora, através da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).
Tendo como interface o livro Convergência (1970) de Murilo Mendes, foram
realizadas as seguintes atividades:
I) Exposição artística em um museu de Juiz de Fora;
II) Comunicação em tempo real entre museu e Internet, através do
Twitter;
III) Produção e lançamento de um livro.
As dinâmicas I e II aconteceram entre os dias 19 de maio e 12 de agosto
de 2011, ao mesmo tempo, no Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM/UFJF) e
na conta @murilograma, disponível no endereço http://twitter.com/murilograma.
Juntas, estas etapas dizem respeito à primeira instalação de arte interativa, móvel,
em rede, da história de Juiz de Fora e região. A terceira e última etapa (este livro)
tem como objetivo situar, conceituar e problematizar as etapas antecedentes e
apresentar alguns resultados teóricos e práticos deste experimento.
O presente capítulo tem como objetivo trazer à tona as experiências
realizadas neste projeto como um todo e evidenciar de que maneira procuramos,
literalmente, conversar, criar e pensar com Murilo Mendes, levando em conta as
tecnologias que temos acesso hoje, mas exercitando muitas das atividades que o
poeta experimentou enquanto pôde respirar.
Reaprendizagem Contínua
Ao lado de nossos compromissos acadêmicos no âmbito da pesquisa e
análise de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) – jogos eletrônicos
e plataformas digitais, por exemplo – também nos acostumamos a exercitar
uma atividade extra-acadêmica que procura brincar de fazer poesia. O hábito de
produzir alguma expressão estética, gnoseológica ou intuitiva – como poesia,
música, desenho etc. – enquanto aprendemos e desenvolvemos conhecimentos
considerados “lógicos” ou “científicos”, é mantido há muito tempo e pode ser
verificado, por exemplo, em nosso material escolar do ensino fundamental. Neste,
encontramos ilustrações de eventos históricos com balões de diálogo contendo
piadas, desenhos alternativos e caricaturas que produzíamos de personagens
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mundialmente reconhecidos, letras de músicas e poesias.
Refletindo sobre nossa passagem pelo curso de Comunicação (Facom/
UFJF, 2005-2008) e pelo Mestrado em Comunicação e Tecnologias (PPGCom/
UFJF, 2009-2011), vemos que esse duplo interesse em desenvolver algo lógico
(científico) e gnoseológico (artístico) permaneceu intacto: houve mutação
apenas em termos de ambientes39 que frequentamos, acesso a diferentes TICs e
tipos de pessoas com quem convivemos – variáveis estas que indiscutivelmente
contribuíram para potencializar nosso ambíguo exercício diário de
reaprendizagem, isto é, a prática de aprender (pesquisar, entender,
repetir) e desaprender (questionar, suspender, inventar), no desenrolar de
um mesmo processo.
Este projeto é um ótimo exemplo para visualizar a colocação em prática
dessa postura40, em vários níveis, do mais afetivo ao mais tecnológico, do
surgimento da ideia de base até a conclusão, principalmente pelas circunstâncias
a partir das quais emergiram suas dinâmicas.
Para melhor explicitar como exercitamos a atividade “respiratória”
de reaprendizagem contínua, a seguir descreveremos41 como aconteceram as
dinâmicas básicas do projeto, do algoritmo #ReLet (base para todo o processo)
até sua aplicação na instalação artística que foi montada no Museu de Arte Murilo
Mendes (MAMM/UFJF).
Relance de dados com um dado
No dia 31 de março de 2010, minutos após sair de uma aula da disciplina
“Metodologia da Pesquisa em Comunicação” do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação da UFJF (PPGCom/UFJF), na época ministrada pelo professor
Wedenclay Alves, fomos até a biblioteca da Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF), pegamos emprestado o livro “A lógica da pesquisa científica”, do
conhecido filósofo da ciência Karl Popper (1902-1994), e saímos, em direção ao
nosso apartamento.
Ao chegar em casa, como hábito, ligamos o laptop e acessamos nossa
conta no Twitter, com intuito de acompanhar as notícias do dia e saber parte
do que estava acontecendo no mundo, através dos instantâneos tweets que se
39
O Programa de Educação Tutorial (PET-Facom) foi um dos principais lugares onde pudemos
exercitar nossa contínua aprendizagem, ao lado de vários (ex) bolsistas e professores - em especial, Francisco Pimenta, Nilson Alvarenga e Potiguara da Silveira Jr.
40
Postura que pode ser entendida, em parte, pelo nosso interesse de estar ao lado tanto do
pragmaticismo de Charles Sanders Peirce (1839–1914), quanto do instrumentalismo radical da Nova
Psicanálise, criada por MD Magno (1938- ).
41
Uma versão inicial deste assunto foi publicada em forma de artigo, nos anais do V Simpósio
Nacional ABCiber, ocorrido nas instituições UDESC e UFSC, em Florianópolis (SC). A apresentação do
trabalho em questão foi gentilmente feita pelo Prof. Dr. Francisco J. P. Pimenta (PPGCom/UFJF), no dia
16 de Novembro de 2011.
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atualizavam aos montes a cada minuto. Como o livro de Popper estava do lado
da mesa do computador, houve um momento em que começamos a folheá-lo,
de forma distraída, lendo algumas páginas e trechos aleatoriamente. De repente,
surgiu uma ideia (e um problema): escolher algumas frases e trechos do livro, de
diferentes páginas e contextos, e reordená-las em determinada sequência, de modo
a criar uma espécie de recombinação literária ou poesia semi-aleatória. Como
nosso Twitter estava aberto, fizemos com que a brincadeira de recombinação
pudesse ser testada e divulgada online, em tempo real, para as pessoas que nos
seguiam. As primeiras criações postadas foram as seguintes:
•

Nossos falseamentos indicam/ Todas essas observações críticas são coerentes/
Tentei analisar as consequências do racionalismo #RandomPopper
Podemos retornar agora a uma questão/ Reduzir as dimensões de uma teoria
significa/ Ora, tudo isso é um pouco abstrato. #RandomPopper
Nem Bacon nem Berkeley acreditavam/ Ora, este era um erro óbvio./ A objetividade
da base empírica. #RandomPopper
Ao comparar os graus de testabilidade/ Podemos chamar ao conceito de
probabilidade/ Galileu sofreu devido a um pseudoproblema. #RandomPopper

•
•
•

Continuamos testando outras possibilidades de recombinações com
outros tipos de conteúdos, como poesias, trechos de notícias e textos diversos,
dessa vez utilizando a lógica do “Ctrl+C/Ctrl+V” (copiar/colar) em vez de
digitar palavra por palavra, como havíamos feito com o texto de Popper. Outros
exemplos imediatos que surgiram naquele dia foram:
•
•

Não, não creio em mim. / Não, nem em mim... / Nunca serei nada. #RandomCampos42
Objeto de amor, atenta e bela. / Não saber se se ausenta ou se te espera. / Aflição
de ser eu e não ser outra. #RandomHilst43

Se, por um lado, esta brincadeira de certa forma suspendeu
momentaneamente nosso interesse inicial de conhecer melhor a obra de
Popper para escrever uma dissertação de Mestrado, por outro, ela também
mostrou a possibilidade de reconhecer um padrão lógico que muito tem a ver
com a atividade científica. Contudo, não estávamos lidando apenas com um
algoritmo no sentido lógico-matemático estrito. As resultantes do processo
sugeriam um sentido poético, um significado que demonstrava a possibilidade
de alguma fruição estética do conteúdo gerado, dando a sensação de que, de
fato, algum poeta podia ter escrito as micropoesias recombinadas, com toda
a preparação prévia e inspiração que geralmente se costuma dizer que estes
exercícios de criação proporcionam. Havíamos encontrado, praticamente, uma
fórmula ou receita de bolo de “como fazer poesia com quaisquer textos”, uma
maneira de “desorganizar organizando” um conteúdo textual dado, através de
experimentações despreocupadas em nosso laboratório diário de ler, reler e
42
43

A partir da poesia “Tabacaria”, de Álvaro de Campos.
A partir da poesia “Sonetos que não são”, de Hilda Hilst.
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repensar as informações que nos afetam.
A lógica de recombinação poética incluía, visivelmente, os seguintes
processos:
a) Um conteúdo textual;
b) Uma plataforma para postagem;
c) Um procedimento lógico, com regras específicas (tanto para
intervenção no conteúdo textual, quanto para posterior postagem da
recombinação gerada, na plataforma escolhida).
Como o Twitter foi a plataforma que utilizamos para postagem das
recombinações, claramente tivemos que incluir suas limitações e qualidades
próprias como integrantes da lógica (e estética!) que surgia, para que o exercício
funcionasse. Daí a ideia da micropoesia gerada necessariamente ter que possuir
até 140 caracteres e o uso de uma assinatura em forma de hashtag44. No caso,
criamos a hashtag #RandomPopper para situar dois processos: a natureza do
exercício, isto é, o modo aparentemente randômico de escolhas (daí o nome
Random), e a fonte, de onde as frases foram reapropriadas (Popper).
Com a plataforma e o texto de base definidos, o exercício de recombinação
exigia atividades simples, a saber:
1) Escolha de três frases aleatórias;
2) Ordenação em sequência destas frases (+ assinatura, no final);
3) Contagem do número total de caracteres, como condição para
postagem (o valor deveria ser inferior ou equivalente a 140 caracteres).
´

Após melhor especificar os cálculos básicos deste algoritmo, através de
testes e análises com vários textos, vimos que tínhamos em mãos um software
em potencial e um projeto com aplicação em diversas áreas do conhecimento,
com resultados que poderiam afetar, principalmente, nosso cotidiano. Ao mesmo
tempo em que estes procedimentos tendiam a mostrar o lado lúdico de nossa
invenção, enquanto um mero gerador de frases recombinadas aparentemente
sem nexo, para pura diversão, também estávamos lidando com um protótipo que
tinha a pretensão, em algum grau – enquanto um tipo de inteligência artificial45,

44
Função do Twitter, em forma de link, que é acionada através do uso de # (tralha), antes de
alguma palavra, e agrupa postagens que possuem o mesmo tipo de assinatura em uma página específica. Ao
digitar “#+texto”, um link é criado, como um tipo de assinatura, e toda vez que alguém digitar “#+texto”
ou clicar sobre este link será possível ir até uma página que agrupa outros tweets que possuem essa mesma
assinatura.
45
Conversando com o pesquisador Aristides Alonso (UERJ/FACHA) sobre a lógica #ReLet e suas
possíveis referências em termos de linguagem, poesia e computação, enquanto lembrávamos de práticas
como Poema Dadá, de Tristan Tzara; Haikai; Teste de Turing etc., ele nos lançou a hipótese de que qualquer
produção cultural (ou natural) que existe, realizada via humanos ou não, é uma máquina poética, uma vez
que segue certos padrões algorítmicos passíveis de identificação, independentemente dos formatos de
base (textual, biológico, visual, sonoro etc.). Isto quer dizer que toda inteligência é artificial, mesmo a que
entendemos como “natural”, o que suspende separações como natureza versus cultura e, exige, por outro
lado, que repensemos termos como “inteligência” e “pensar”. Esta discussão, contudo, será retomada em
trabalhos futuros devido ao limitado espaço deste livro.
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ainda que muito precária e simplória – de simular o funcionamento de alguns
processos da consciência humana.
Além de propor uma experiência lúdica e trazer questões importantes
para o campo da inteligência artificial, nosso protótipo também considerava uma
preocupação política, no que diz respeito à Lei de Direitos Autorais vigente, na
medida em que propunha que se citasse a fonte do texto a ser adaptado e tinha
como regra utilizar, a cada caso, no máximo três frases de contextos e posições
diferentes da fonte, com até 140 caracteres, de uma obra que poderia ser mais
extensa do que a Bíblia.
Sabíamos que uma máquina geradora de micropoesias como a nossa
poderia, teoricamente, se apropriar da produção literária de qualquer autor e,
portanto, ser apropriada por quaisquer autores e conteúdos textuais, apresentando
resultantes poéticas satisfatórias. Era possível recombinar frases e trechos de
praticamente qualquer texto já escrito pela humanidade, sem deixar de reconhecer
o esforço de quem registrou uma obra, mas indo além, com a pretensão de criar
ao lado desses autores, levando sua produção original a uma experiência que não
estava prevista dentro de sua obra, naquele contexto inicial, e, ao mesmo tempo,
não poderia ser realizada sem esta obra em específico.
Em outras palavras, nossa máquina foi capaz de criar uma espécie de
limbo autoral ou artístico, um terceiro lugar, onde as ideias de “original” e
“adaptação”, conforme conhecemos até recentemente, não se aplicam, já que
muito do que seria original (a ordem das frases e palavras usadas, por exemplo)
foi mantido na adaptação, a qual apenas deslocou a posição de algumas frases,
o que fez com que “adaptação” e “original” fossem colocadas lado a lado, e,
embora aparentemente contraditórias, não se excluíssem em nosso software.
Portanto, não se tratava somente de adaptar, citar ou meramente fazer um remix,
mas de outra experiência, uma espécie de novo lance de dados, com os dados já
existentes, um relançamento de algo que ainda nem foi lançado, mas poderia ter
sido e, de fato, já estava dado, aguardando apenas nosso relance.
Uma logistética convergente e mutante
Em abril de 2010, apostando na qualidade de nossa invenção e na
possibilidade de torná-la pública, a fim de conseguir recursos humanos,
financeiros e técnicos para melhor desenvolvimento da mesma, tanto como
projeto científico, quanto artístico, resolvemos arquitetar nossas pretensões com
maior especificidade e foco. Felizmente, enquanto estávamos pensando nisso,
ficamos sabendo da existência da Lei Murilo Mendes de Incentivo à Cultura da
Prefeitura de Juiz de Fora e da possibilidade de submeter um projeto naquele
mesmo semestre. Surgia, contudo, um problema prático, a saber: como tornar
nossa experiência científica e artística palpável o bastante para ser aplicada como
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projeto cultural e entendida até por leigos, na cidade de Juiz de Fora?
Tentando responder a questão acima, imediatamente outros problemas
emergiram. Os mais importantes, naquele momento, eram os seguintes:
1) Que pensador ou trabalho literário importante para a história de
Juiz de Fora pode ser nosso parceiro estratégico nas recombinações
textuais?
2) Que recursos tecnológicos, ambientais e humanos, possuímos para
realizar um projeto cultural desse porte?
3) Que tipo de evento cultural pode atender essa demanda, com acesso
gratuito ao público?
Hoje talvez seja fácil visualizar as respostas destas perguntas, pelo fato
de que o projeto conseguiu ser aprovado e alguns acontecimentos foram mais
marcantes do que outros, com personagens mais facilmente identificáveis em
termos de instituições, pessoas e dinâmicas, seja porque estes foram lembrados
com mais frequência seja porque permaneceram sem grandes modificações
durante o processo como um todo. Por outro lado, dizer que conseguimos
responder com facilidade estas questões e apontar quem foi responsável por
qual processo, com precisão, mesmo hoje, é apenas uma redução didática, uma
aproximação útil, uma vez que o projeto convergiu esforços variados, de múltiplas
fontes, e desde o início manteve o caráter de work in progress, isto é, de permanente
possibilidade e necessidade de mutação, sofrendo extremas modificações durante seu
percurso, tanto em termos de tecnologias e recursos disponíveis, quanto no
que diz respeito às pessoas envolvidas, da equipe de base até o público fruidor,
incluindo os locais de interação, do museu às redes sociais online – como, por
exemplo, o Facebook46.
Portanto, fazendo uma redução didática e bastante imprecisa, uma
espécie de corte metodológico na complexidade do projeto, para entendimento
lógico dos passos que nos trouxeram até o presente livro, abaixo vamos apontar
algumas situações importantes pelas quais passamos.
1) Convergência com Murilo Mendes
Um dos primeiros nomes que surgiram no momento de elaboração do
nosso projeto foi “Murilo Mendes”. Isso por vários motivos, principalmente
pelo fato de estarmos a caminho de concorrer em uma lei de incentivo cultural
46
Apesar de “Twitter” estar no nome do projeto, o Facebook foi um importante lugar de encontro
para os membros da própria equipe, através de reuniões e discussões online, e também serviu de interface
entre projeto e público, através do perfil que criamos, acessível em http://facebook.com/murilograma. Via
Facebook, também desenvolvemos outras ações de marketing e divulgação, como, por exemplo, a criação
do aplicativo Murilogame (http://apps.facebook.com/murilomendes) e da página sobre Murilo Mendes
(http://www.facebook.com/pages/Murilo-Mendes/174848492561523).
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com este nome. Mas não era só nesse nível político que Murilo estava presente
em Juiz de Fora, havia uma série de obras, pessoas, instituições e lugares que se
interessavam por Murilo Mendes e sempre o tiveram como grande referência.
Como sabíamos da importância de Murilo na cidade e não conhecíamos
a obra do autor, resolvemos procurar pela Internet algumas de suas criações e
ver se, de fato, o prestígio político do seu nome estaria par a par com a grandeza
de sua obra. Procuramos por algumas fontes, lemos a história do autor, algumas
poesias, e eis que nos deparamos com uma obra que nos chamou a atenção, mais
uma vez, pelo nome: Convergência.
A partir do conhecimento da existência desta obra, produzida na década
de 1960 e considerado o último livro de poesias publicado por Murilo enquanto
ele estava vivo, nossa intuição cada vez mais apostava na viabilidade de criação
de um projeto cultural em Juiz de Fora. No mesmo dia em que descobrimos
essa obra, também ficamos sabendo que ela estava esgotada nas livrarias. Por
isso, tivemos que comprar um exemplar em um sebo online. Enquanto o pedido
estava a caminho, fomos até a biblioteca do MAMM/UFJF, pegamos emprestada
uma cópia de Convergência e começamos a estudá-la. Além do nome, outro detalhe
importante da obra era a capa, a qual chamava atenção por ter uma fonte de cor
verde sobre um fundo de listras pretas e brancas, o qual lembrava um código de
barras. Nossa intuição estava certa: Murilo Mendes, eis nosso novo parceiro!
2) Software #ReLet + QR Code + Twitter + Mamm/UFJF
Embora nossa relação com Murilo estivesse começando, não podemos
nos esquecer das relações anteriores que ainda vigoravam naquela época,
surgidas na época do PET-Facom: trata-se de nossa parceria com Letícia Perani
Soares, a qual aceitou trabalhar ao nosso lado. Letícia foi a primeira pessoa com
quem conversamos e apresentamos a ideia original de nossa invenção, os nossos
interesses em desenvolver um projeto cultural, as dúvidas de como apresentar
nossas pretensões, e contribuiu no processo de pré-produção, na revisão do texto
que apresentamos à Funalfa, participando de algumas reuniões que tivemos com
as pessoas e instituições envolvidas e, com maior ou menor grau, em todas as
dinâmicas do projeto, do design de base até a produção do presente livro. Em
resumo, talvez esse projeto nem pudesse ser colocado em prática sem o toque de
Letícia. Esta parceria foi tão importante que até resolvemos modificar o nome de
nossa invenção, isto é, o algoritmo e as micropoesias recombinadas, assim como
o conceito geral de sua função, utilizando em vez de “Random”, os prefixos “Re” + “Let-”, dos nossos primeiros nomes: surgia o #ReLet.
Unindo o significado do prefixo “Re-” (significando “novamente”, “outra
vez”, “de novo”) e o verbo inglês “to Let”, no sentido de re-deixar, re-lançar, recriar, conseguimos, ao mesmo tempo, maior precisão conceitual e estética para
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entender os procedimentos arrolados no funcionamento de nossa máquina.
Assim, uma recombinação resultante da convergência entre nosso
algoritmo e algum texto de Murilo Mendes, criando uma espécie de PoesiAlgoritmo,
passou a ter o seguinte formato:
•

Noturno de existir, sonho do avêsso / Todo rei foi falso. / Desorientado pelos blocos
superpostos #ReLetMendes47

Ainda em abril de 2010, após redefinir as especificações do algoritmo
– seu nome e conceito –, nossa parceria com Letícia Perani e Murilo Mendes,
tendo o livro Convergência como interface de base, restava melhor especificar
quais tecnologias e procedimentos poderíamos utilizar para fazer uma espécie
de instalação de arte interativa, que colocasse lado a lado, ao mesmo tempo, um
ambiente físico e um digital, para postagem de #ReLetMendes em tempo real
pelos visitantes. Dessa forma, criamos a página @murilograma, no Twitter, para
ser o local tanto de postagem das recombinações feitas pelo público, quanto
de divulgação do trabalho, onde qualquer pessoa online pudesse participar,
acompanhando e re-transmitindo para seus seguidores.
Além da dinâmica da postagem, também queríamos apresentar neste
espaço físico (que ainda não estava definido) alguns #ReLetMendes, como uma
espécie de exposição fixa, assim poderíamos justificar nossa necessidade de
aproveitar algum museu de Juiz de Fora. Após algumas reuniões, decidimos
utilizar os códigos de barras bidimensionais conhecidos como QR Codes (códigos
de resposta rápida, em português), por vários motivos, entre eles: a) tecnologia
gratuita, com patente não exercida pela proprietária japonesa Denso Wave; b)
tecnologia acessível, facilidade de codificação e decodificação de QR Codes, com
aparelhos de telefonia móvel; c) capacidade de armazenamento de #ReLetMendes;
d) estética do código; e) novidade tecnológica na região de Juiz de Fora; f) capa
do livro Convergência, que lembrava um código de barras, entre outros motivos.
Como em 2010, época da escrita do projeto, o livro Convergência completou
40 anos de existência, decidimos fazer uma exposição de 40 QR Codes, tendo,
cada um deles, um #ReLetMendes recombinado a partir de uma poesia específica
do livro de Murilo. A partir da limitação do software gerador de QR Codes que
usamos, em convergência com as cores da bandeira de Juiz de Fora, decidimos
que os códigos expostos deveriam possuir, além do preto básico, as cores
vermelho, verde e azul (aproveitando o padrão RGB de cores primitivas, as quais
combinadas geram infinitas gamas de cores).
Em maio de 2010, com as dinâmicas básicas do projeto pré-definidas,
entramos em contato com Beto Campos, na época produtor cultural do Museu
de Arte Murilo Mendes da Universidade Federal de Juiz de Fora, e apresentamos
a proposta de desenvolver uma exposição no MAMM. Beto mostrou grande
47

#ReLet feito a partir da poesia “Grafito para Piranesi” do livro “Convergência”.
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interesse e nos sugeriu conversar diretamente com o Pró-Reitor de Cultura da
UFJF, responsável pelo museu, professor José Alberto Pinho Neves. Felizmente,
conseguimos o aval do Pró-Reitor, através de uma carta de anuência que garantia
nossa exposição num dos principais museus da cidade (que, inclusive, carrega o
nome “Murilo Mendes”!), caso o projeto fosse aprovado no processo seletivo da
Funalfa.
3) Aprovação, mutações e lançamento do projeto
No dia 02 de setembro de 2010, como presente de aniversário,
recebemos a esperada notícia da aprovação do projeto, na época intitulado
“Convergências Contemporâneas: explorações estéticas interativas (de Murilo
Mendes ao Twitter)”, de número 061/10. Aprovado com 80% do orçamento
que propusemos, o projeto teve que sofrer algumas mudanças para se adequar à
realidade prática, tanto em relação à exigência financeira, quanto no que concerne
à montagem da exposição e outras ideias que surgiram e se mostraram mais
relevantes e adequadas em comparação com o projeto original.
Abaixo apontamos dois processos gerais que dizem respeito às principais
modificações que realizamos em nossa proposta:
I)

Criação do software #ReLet, em formato digital

Em parceria com o programador Raffael Bechara Rameh, em algumas
horas desenvolvemos o software inicial para geração de micropoesias #ReLet,
na plataforma Java. Com o software, o usuário deveria (1) escolher o conteúdo
textual de base, utilizando as funções copiar/colar; (2) digitar o sobrenome
do autor do texto, (3) apertar o botão “#ReLet” para gerar uma micropoesia
recombinada e (4) assim postá-la no Twitter. Para a exposição, adaptamos esta
versão do software, fazendo com que o usuário tivesse que apenas (1) escolher
o conteúdo textual (no caso, algum texto do livro Convergência, disponível em
formato .pdf) e (2) apertar o botão #ReLet para gerar um #ReLetMendes. Os
#ReLetMendes gerados, então, poderiam ser (3) postados na conta @murilograma,
que ficou disponível o tempo todo, enquanto a exposição estava aberta, no
MAMM. No projeto original, aprovado na Lei Murilo Mendes, não havíamos
previsto a criação do software e nem o uso de um livro em formato .pdf; as
dinâmicas seriam feitas manualmente, como um exercício cognitivo que exigia
ao fruidor (1) ler o livro Convergência, em formato papel, (2) fazer mentalmente
as escolhas e recombinações, seguindo um tutorial em forma de pôster; (3)
digitar letra por letra; (4) contar a quantidade de caracteres e testar se poderia ser
postado; para finalmente (5) fazer a postagem no Twitter, na conta @murilograma.
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II)

Adequação do projeto e substituição de recursos com apoio do MAMM

O corte em 20% do orçamento original afetou muito nossas expectativas
e nos forçou a pensar em uma série de ações para conseguir o dinheiro que não
teríamos e, ao mesmo tempo, melhorar algumas falhas ou processos que não
havíamos planejado direito, na época em que o projeto foi escrito. A solução
para adequar o projeto, em termos financeiros e estéticos, foi conseguida através
do apoio cultural e parceria que conseguimos desenvolver com o Museu de Arte
Murilo Mendes. Com o apoio do MAMM, aproveitamos a estrutura de trainéis
que já estava montada na galeria onde faríamos a exposição, conseguimos alguns
equipamentos básicos emprestados – como computador, Internet e um exemplar
do livro Convergência (que ficou exposto) – e, em linhas gerais, obtivemos recursos
humanos e técnicos diversos, em termos de orientação, recepção do público,
segurança da obra, montagem, produção, divulgação, entre outros processos.
Dessa forma, conseguimos readequar nossa planilha de custos e investir em
recursos tecnológicos e procedimentos essenciais que não estavam previstos no
projeto original, por exemplo: a) compra de um aparelho celular para fruição, por
parte do público, dos QR Codes expostos; b) contratação de 3 (três) monitoras
particulares para recepção do público em tempo integral, com revezamento
de horários entre elas; c) material gráfico de melhor qualidade para exposição
(impressão direta em PVC, plotagens nas paredes e trainéis).
Após adequar nossa proposta e ter o aval de nosso patrocinador – isto
é, a Funalfa –, conseguimos fazer com o que o projeto fosse lançado no dia 19
de maio de 2011, mês do aniversário de Murilo Mendes (nascido dia 13 de maio
de 1901). Dessa forma, além da comemoração dos 40 anos de lançamento de
“Convergência”, foi possível participar da celebração de 110 anos de nascimento
do poeta. No próprio Museu, em suas duas galerias principais, também tivemos
a felicidade de participar de uma convergência interessante em termos de
programação: enquanto nossa exposição, de título “Convergências Poéticas:
de Murilo Mendes ao Twitter” estava situada na Galeria Retratos-Relâmpago, no
primeiro andar, a Galeria Convergência, do último andar do MAMM, abrigava uma
exposição intitulada “Retratos de Murilo”, apresentando a história do autor, com
trechos de obras de Murilo que se referiam à sua rede social e, ao mesmo tempo,
aos trabalhos de pessoas que tiveram influência de Murilo e o retrataram, por
exemplo, nas artes plásticas, cinema, literatura etc. Um detalhe importante é que,
no andar de cima, o foco, em termos de produção literária de Murilo, era até
1970, no sentido de olhar para trás e ver o que foi feito por Murilo, seu passado,
antes de Convergência, enquanto no primeiro andar, o sentido era o oposto, de
1970 em diante, trazendo Murilo para nossas redes sociais de hoje, com uma
proposta que procurava ir além do que já estava dito e redito sobre Murilo, mas
incluindo seu passado e seu singular “olho armado”, o qual muito vislumbrou
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estar à frente de seu tempo a cada instante.
Nossa proposta inicial, que inclusive saiu em todo o material de
divulgação, era ocupar o MAMM de 19 de maio até 24 de julho. Porém, tivemos
a oportunidade de estender nossa instalação até dia 12 de agosto de 2011. Isto,
em termos de ambiente físico, no museu, já que no Twitter @murilograma ainda é
possível acessar gratuitamente as poesialgoritmos produzidas pelo público que nos
visitou – público este que, de certa forma, brincou de fazer poesia ao mesmo tempo
em que conversou com o poeta.
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Convergências Poéticas
(II/II)
Letícia Perani
Quando, em meados de 2010, o pesquisador Renato Bressan nos mostrou
as lógicas e algoritmos que mais tarde se tornaram o projeto “Convergências
Poéticas: de Murilo Mendes ao Twitter”, chamou-nos imediatamente a atenção,
em sua proposta inicial, o uso de um recurso tecnológico até então obscuro
em terras tupiniquins: os QR Codes. Estes códigos, facilmente reconhecidos pela
sua aparência “pixelada”, costumam ser mais utilizados para fins industriais (em
controles de produção e estoque) ou como meio de apoio extensivo de acesso
ao conteúdo em outras mídias (impressos e Internet). Na época, tínhamos
conhecimento de alguns trabalhos artísticos que exploravam o potencial
comunicacional dos QR Codes, como a obra Sensitive Rose48 (2008), de Martha
Gabriel, que armazena “desejos” escritos pelos seus participantes/interatores
em códigos que podem ser decodificados posteriormente por outras pessoas.
Outra obra que conhecíamos (e tivemos a oportunidade de ver no festival FILE
Rio 2009) era a Suite 4 Mobile Tags49 (2009), de Gisele Beiguelman e Maurício
Fleury, uma instalação que conectava os códigos a telefones celulares, fazendo
os aparelhos tocarem quando aqueles eram decodificados. Porém, o uso de QR
Codes para a veiculação de mensagens poéticas era algo ainda não muito pensado,
e era um desafio interessante pensar como o público poderia reagir à necessidade
da mediação de um dispositivo tecnológico – no caso, os celulares – para fazer
a leitura de um texto. Pensando de uma forma mcluhiana, poderíamos dizer que
o ser humano letrado está acostumado a pensar o olho como o veículo único de
mediação com a palavra escrita, e a proposta de “Convergências Poéticas” era
adicionar mais uma camada de codificação, impossível de ser lida a olho nu, à
mensagem poética.
Além do código, a outra questão existente no projeto era a recombinação
aleatória de textos, gerando novos conteúdos e interpretações a partir da mesma
forma poética (as frases, neste caso). A recombinação (ou, para usar um termo
contemporâneo, o remix) é uma prática antiga, como vimos no capítulo anterior,
advinda da tradição dadaísta e que permeou diversos grupos de vanguarda
até os anos 2000, quando esta prática se tornou ainda mais comum devido ao
uso das tecnologias digitais. Se nas práticas artísticas do século XX tínhamos
os elementos da natureza como elemento primordial da geração do acaso
produtivo (a gravidade misturando palavras em um saco, o vento empurrando
gotas de tinta arremessadas em uma tela, uma mão humana jogando para o alto
48
http://www.sensitiverose.com.br/
49
Uma demonstração do projeto
watch?v=WRiDwBjSaBY

pode

ser

vista

em:

http://www.youtube.com/
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moedas de I Ching etc.), agora a técnica gera este acaso a partir de algoritmos
de aleatoriedade50. Dentro do conjunto de escritores que trabalharam com
práticas recombinatórias em sua poesia, nos interessamos pela obra de Murilo
Mendes, artista nascido em Juiz de Fora, que em sua última fase de produção se
dedicou a desafiar de forma lúdica os limites da palavra escrita, especialmente em
Convergência, conforme descrevemos anteriormente.
Havia aqui, portanto, duas questões que permeavam o projeto, e que
precisavam ser trabalhadas de forma conjunta para a fruição do público: a
exposição dos códigos feitos a partir do remix de poesias de Murilo Mendes, e a
interação do público com estes processos, por meio do uso do programa #ReLet
e da publicação das poesias destes interatores na conta @murilograma do site
Twitter. Tínhamos duas instâncias de interação dos participantes com a obra:
1) com os resultados já obtidos por outrem (os códigos criados anteriormente
por Renato); 2) com a própria maneira de realizar este experimento poético,
tornando os visitantes copartícipes daquela lógica demonstrada. Chamamos
este trabalho de “design de interação”, tensionando este conceito um pouco
além de como ele é normalmente utilizado, mas pero no mucho – o designer que
trabalha nesta área é aquele que pensa a interface gráfica entre um programa e
seu usuário, possibilitando a atividade de interação, e o que realizamos foi pensar
em uma interface física entre a obra “Convergências Poéticas” e o seu público,
possibilitando também uma atividade interativa.
Para refletirmos sobre estas duas instâncias de fruição que seriam
oferecidas ao público, foi fundamental conhecer as características do espaço
físico onde as obras seriam expostas. A partir do momento em que foi definida
a realização do projeto em parceria com o Museu de Arte Moderna Murilo
Mendes da Universidade Federal de Juiz de Fora (MAMM/UFJF), em meados
de junho de 2010, procuramos conhecer os espaços disponíveis e entender
como poderíamos inserir as informações (códigos e algoritmos) dentro de
cada ambiente. A ideia inicial de uso do ambiente, elaborada ainda nas reuniões
iniciais com Renato Bressan, era dispor os códigos em um labirinto que levasse
ao computador onde os visitantes poderiam repetir a experiência de criação e
postar seus #ReLetMendes (as poesias recombinadas) na conta do Twitter. Porém,
nesta etapa, na qual contamos com a indispensável colaboração da equipe do
MAMM (em especial, Paulo Alvarez e Beto Campos), ficou acertada a utilização
da galeria Retratos-Relâmpago, que ocupa o saguão de entrada do museu; assim,
adequamos o planejamento inicial do ambiente às características da galeria e
aos testes de interação que realizávamos com os QR Codes. Com os testes de
interação, percebemos que precisaríamos de um espaço de 40 a 50 centímetros
de distância entre os participantes e os códigos, para a realização correta da leitura
50
Ressaltamos que na teoria da Computação, números gerados pela maior parte dos tipos de
algoritmos são considerados, em verdade, pseudoaleatórios, pois são gerados a partir de medidores de
processos determinísticos do próprio computador.
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por celulares, o que inviabilizaria por si a construção de um formato labiríntico
na galeria – para construir um labirinto que respeitasse os espaços necessários
para decodificação, precisaríamos de um recinto com dimensões gigantescas. A
elaboração do ambiente da exposição também teve que levar em conta questões
estéticas (não tornar a exibição de quarenta códigos coloridos cansativa aos
olhos) e regras internas de segurança do MAMM, como o posicionamento
das câmeras de vigilância. Aproveitamos, então, o formato padrão da galeria
Retratos-Relâmpago, contando com espaços amplos onde foram colocados os QR
Codes, e com o computador ficando ao fundo, escondido à primeira vista dos
visitantes. Decidimos também utilizar espaços da parede externa da galeria para
exibir as poesias recombinadas que estavam “dentro” dos códigos, colorindoas de acordo com a cor utilizada (por exemplo, azul para poesias que estavam
em códigos azuis), criando um outro tipo de interação e mais possibilidades de
exploração da lógica da obra.
Já durante a montagem da exposição, em maio de 2011, foi realizado um
treinamento com as monitoras encarregadas de guiar o público pela experiência
lúdica apresentada pela obra. A equipe contratada pelo projeto contou com a
participação de três estudantes de Comunicação Social da Universidade Federal
de Juiz de Fora (Ludimilla Fonseca51, Mariana Lavorato e Aline Teixeira), e
também com a participação da equipe de Arte-Educação do MAMM/UFJF,
chefiada por Sandra Sato. Durante o treinamento, que consistiu na apresentação
dos objetivos do projeto, do livro Convergência de Murilo Mendes e das ferramentas
tecnológicas utilizadas, uma preocupação constante foi ressaltar para as monitoras
a importância de um acompanhamento pró-ativo dos visitantes, já que sabíamos
do desconhecimento do uso de QR Codes pela maior parte do público da região
de Juiz de Fora. Em verdade, este é um problema comum em exposições de
arte tecnológica – provocar o engajamento do público sem que a presença de
monitores iniba o desejo de interagir com a obra exposta, e fazer com que os
visitantes sintam-se confortáveis para procurar auxílio quando necessário. As
monitoras da nossa equipe também foram orientadas para escrever, a cada dia,
pequenos relatórios informais, descrevendo reações do público, quantidade de
visitantes, questionamentos, necessidade de aprimoramentos, fatos interessantes
e suas próprias percepções sobre a obra.
“Convergências Poéticas” foi inaugurada na noite do dia 19 de maio de
2011, já aberta à visitação do público em geral. No inicio, muito pela cobertura
de praticamente todos os veículos de comunicação de Juiz de Fora e região, a
exposição atraiu curiosos interessados em arte contemporânea, que pareceram
demonstrar reações adversas, até mesmo passionais, indo da admiração à rejeição
ao uso de tecnologias digitais em uma obra artística; a monitora Mariana Lavorato
51
Ludimilla também foi responsável pela Assessoria de Comunicação e produção da exposição,
cargo que no início do projeto foi do jornalista Dimas Tadeu de Lorena Filho.
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relatou, no dia 22 de maio, certa hostilidade por parte de alguns visitantes: “O
primeiro visitante parecia irritado por ter confundido os qrcodes com arte abstrata
(...) Em sequência, uma dupla de poetas, que esbravejaram afetadíssimos, ‘isso
não é arte, é complicação’”. Aline Teixeira fez reflexões sobre estas reações de
rejeição, no dia 26 de maio: “o público leigo é mais interessante de lidar, pois dá
espaço para uma melhor explicação”. Em 3 de junho, Aline também descreve
situação semelhante às anteriores: “Um especialista em arte veio à exposição e se
mostrou indiferente ao trabalho. Não se interessou em minha explicação, e não
quis decodificar os códigos”. Já em 17 de junho, a mesma monitora relata: “Uma
outra visita que se destacou foi de uma ‘professora’ que achou tudo ridículo.
Segundo ela, tudo é uma mostra de tecnologia, não é arte”.
Neste sentido, podemos perceber nestes depoimentos certa rejeição
de uma parte do público, que habituado à fruição da experiência artística
“tradicional”, contemplativa (“retiniana”, como definiria Marcel Duchamp),
pode não ter conseguido perceber as propostas lógicas e estéticas que regem
uma exposição de arte tecnológica – e demonstra que a arte realizada a partir da
mediação digital traz em si questionamentos profundos sobre o próprio conceito
de arte e dos seus meios de produção e consumo. Para a pensadora francesa
Anne Cauquelin, as características de recombinação, de ausência de um autor
único, de combinações entre estética e técnica, acabam por criar “desconforto”
na crítica especializada:
Com as tecnoimagens, o que o crítico precisa descrever não é a imagem, resultado
passageiro de um processo, mas o próprio processo de elaboração, que exige
um conhecimento dos procedimentos utilizados, um vocabulário e uma gramática
que escapam ao não-iniciado (...) Encontra-se aí o velho combate da arte contra a
técnica... [grifos nossos] (CAUQUELIN, 2005: 157-158)

Observando o comportamento deste grupo de visitantes mais críticos,
nossas monitoras realizaram várias observações e questionamentos sobre essa
possível mudança no modo de se entender e fruir obras artísticas, mostrando
diferenças percebidas em pessoas de faixas etárias diversas, como nesta reflexão
de Mariana Lavorato, do dia 24 de junho:
Os jovens vêm ao museu com vontade de ver o museu. Já os balzaquianos e os idosos
parecem usar o museu como uma continuidade do ponto de ônibus, ou da via. Estão
sempre de passagem, e sem interesse. Não só demonstram como dizem isso: “estou
só MATANDO O TEMPO”. Isso demonstra que, em uma determinada época,
visitar o museu era algo que não demandava mais que um olhar. Ou era o que o senso
comum pensava, afinal interpretar uma obra requer um “aplicativo” cerebral para
decodificar pinturas, formas, poemas... Mas que até então nunca havia se mostrado
claramente como necessário fazer a decodificação, DEDICAR TEMPO a isso.
A interatividade da exposição, mais do que tecnologia, é uma alegoria do ato de contemplar uma
obra de arte [grifos nossos].
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A monitora Ludimilla Fonseca, no dia 27 de maio, busca também refletir
sobre como o público vivencia a experiência interativa da exposição, o que acabou
gerando também pensamentos sobre sua própria atuação como mediadora entre
a obra e os visitantes:

O aparelho [celular] é determinante para a fruição da exposição? O aparelho é o
atrativo maior da exposição? - até que ponto a presença das monitoras interfere/
influencia na fruição da exposição? A construção de um discurso sobre o que está
sendo apresentado e o porquê é, em si, uma mediação. - então, os visitantes querem
E/OU precisam de orientação? - ao ver outra pessoa passando pela experiência que
eu quero passar, o que isso provoca? - Visitante + monitor + PC/celular g vistante/
experiência = visitante + mediação² g visitante experiência (?).

Como descrevemos acima, o acompanhamento contínuo das monitoras
nas atividades dos visitantes da exposição era uma preocupação manifestada
para os membros da equipe durante o treinamento, já que em mostras de arte
tecnológica, a monitoria é fundamental para explicar o funcionamento da obra,
e permitir que a experiência de interação seja proveitosa para todos os públicos,
tanto os mais leigos quanto os mais habituados ao mundo digital – principalmente
em uma cidade do interior como Juiz de Fora, onde as novidades tecnológicas
demoram mais a chegar e serem adotadas52. Durante a exposição, nossa equipe
continuou a perceber a importância desse acompanhamento, como descrito por
Ludimilla Fonseca no dia 27 de maio: “O dia de hoje evidenciou a necessidade
de estabelecer contato com o visitante. Explicar, orientar, mas também ouvir e
observar. Estabelecer um paralelo entre o livro e as redes sociais é determinante:
as pessoas se surpreendem e criam um interesse diferenciado”. No dia 3 de
junho, a monitora Aline Teixeira destaca a opinião de uma visitante sobre sua
atuação: “Uma mulher disse que A EXPOSIÇÃO difere das outras justamente
por não ter um referencial textual, é necessário que as monitoras esclareçam a
mostra. O que na opinião dela é muito bom, pois torna a visita mais acolhedora”.
Já quase no final do período de exposição, no dia 27 de julho, Mariana Lavorato
relata habilidades necessárias para o recebimento do público:
Recebi hoje alguns visitantes que por características diversas apresentavam dificuldade
em manipular o aparelho, visualizar o conteúdo e etc. São nestes momentos que tato,
paciência, respeito e delicadeza se mostram qualidades indispensáveis para lidar com
o público.

Em 16 de junho, a monitora Ludimilla faz profundas reflexões sobre
a natureza do projeto “Convergência Poéticas” e o seu papel como guia da
experiência do público:
52
Um exemplo dessa questão foi a demora na implementação da tecnologia de celulares 3G em
Juiz de Fora, devido a uma lei municipal que regulamentava o licenciamento de torres de telefonia. O 3G
só foi disponibilizado aos juizforanos em dezembro de 2009, dois anos após o início da cobertura nacional
deste padrão.
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Se, conhecidamente, os QRCodes proporcionam interação, mediação entre “lugares”,
entre “virtual” e “real”, os ReLets em forma de QRCodes são uma mediação entre
Murilo e pessoas. Não que substitua o livro, mas que “chama” para ele. Além disso,
a forte carga lúdica dos códigos é cada vez mais evidente: os QRCodes instigam os
visitantes a descobrir e entrar no “jogo” que é o processo criativo de Murilo, a entrar
na “rede” que é o livro Convergência”. Os QRCodes exigem participação. Daí, a
importância das monitoras: como preparar e orientar o visitante para que ele faça um
“bom uso” da exposição?

Um fato também bastante destacado por nossas monitoras, e que exigiu
muito da atenção e conhecimento sobre as questões artísticas e tecnológicas do
projeto, foi a constante presença de visitantes idosos, contrariando o pensamento
de que pessoas com mais idade não se interessariam por tecnologias digitais, mas
também sendo em parte explicada pela grande presença desta faixa etária em Juiz
de Fora – as pessoas com mais de 60 anos correspondem a aproximadamente
14% dos moradores da cidade, o dobro da média nacional e uma porcentagem
maior do que em metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro (IBGE, 2011). Nos
relatórios apresentados pela equipe, há quase um consenso que visitantes com
mais idade não se interessaram tanto pelas dinâmicas de recombinação poética e
o uso do site Twitter para a divulgação das experiências do #ReLetMendes. Para
os idosos, o grande atrativo da exposição parece ter sido a presença de poesias
codificadas em QR Codes, e o uso de aparelhos móveis para a leitura destes textos.
Como exemplo desta curiosidade, a monitora Aline relata, no dia 29 de maio, a
visita de um grupo da cidade do Rio de Janeiro:
O que me chamou a atenção foi o grande interesse que alguns demonstraram em
baixar o aplicativo de decodificação nos celulares, sendo que muitos aparelhos tinham
acesso à Internet. Eles se interessaram mais pela dinâmica de decodificação do que
pelo conceito da exposição.

O interesse dos idosos em aprender como decodificar os QR Codes
também foi notado por Ludimilla Fonseca, que escreveu uma ponderação sobre
este tema no dia 31 de maio:
O barato da 3ª geração [idosos] está na decodificação, que é algo que eles podem ver
e compreender com mais facilidade. Acho que a questão está ligada ao fato de muitos
acreditarem que computador e internet são complexos, e por isso não abrem guarda
para a compreensão do programa [#ReLet]. Como o celular é algo mais usual, eles
foram mais receptivos ao exercício.

Já em 5 de junho, a monitora Mariana se mostrou emocionada com a
presença de uma visitante em especial: “Especialmente comovente: recebi
uma senhorinha fofa de 87 anos que ficou completamente encantada com a
tecnologia dos qrcodes, e me disse que nunca na vida esperou ver nada assim,
com ávidos olhinhos azuis”. Em 5 de julho, Aline Teixeira descreve o mesmo
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comportamento em um grupo de idosas que viajava pela região: “Elas estão
fazendo uma caminhada pela Estrada Real53 e conhecendo os pontos históricos
das cidades. Como muitas eram senhoras, preferiram ficar decodificando os
QRcodes e não se interessaram pelo Twitter”.
Além de visitas de pessoas da terceira idade, “Convergências Poéticas”
recebeu também a presença de crianças e adolescentes, especialmente por meio
dos programas desenvolvidos pela equipe de Arte-Educação do MAMM/UFJF
com escolas da região da Zona da Mata. Já nos primeiros dias da exposição, em
2 de junho, Mariana Lavorato percebe diferenças na fruição do público jovem
para outros visitantes:
A diferença de reação é gritante em pessoas de idades diferentes. Por mais estranho
que pareça, os jovens apesar de estarem mais acostumados com a obsolescência
programada da tecnologia, são os que mais se encantam com a interatividade da
exposição.

A mesma monitora, em 16 de junho, relata ter sentido dificuldades de
estabelecer comunicação com um grupo de alunos adolescentes que visitava
a exposição, fazendo uma tocante reflexão sobre a sua época de puberdade, e
relatando suas estratégias para tentar despertar interesse nestes jovens:
Eu prossegui com a minha apresentação, tentando sem sucesso chamar a atenção
dos desgarrados para mim. Por fim, fiz uma fila para que eles pudessem usar o PC,
porém pela ausência de fluência digital do grupo de aproximadamente 16 anos, a
experimentação do software foi muito demorada, ficou chato... ai já era...

Mas nem todos os grupos de adolescentes mostraram desinteresse pela
exposição e suas dinâmicas: Mariana, a mesma monitora que fez o atendimento
dos alunos desinteressados, se mostrou surpresa com o interesse de um menino
de 13 anos que foi sozinho ao museu, em 8 de julho. E para outros jovens,
“Convergências Poéticas” foi uma primeira oportunidade para ter contato com
tecnologias móveis, conforme relatado por Aline Teixeira, em 17 de junho:
Um grupo de alunos de Paiva (MG) veio ao MAMM hoje. São alunos da zona rural
que não estão acostumados a lidar com tecnologias, conforme me confidenciou o
professor que acompanhava o grupo. A visita deles foi muito interessante porque,
mesmo não perguntando nada, eles estavam abertos a conhecer e experimentar o
novo.

Em 21 de junho, Mariana Lavorato relata a visita de um grupo escolar
que tinha um aluno com necessidades especiais, e como este adolescente lidou
com as informações da exposição:
53
Conjunto de vias terrestres que faziam a ligação entre as minas de ouro de Ouro Preto até os
portos do Rio de Janeiro e Parati, entre os séculos XVII e XIX, transformado em roteiro turístico oficial do
interior de Minas Gerais.
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Nessa turma um dos alunos tinha necessidades especiais, mas ele teve tanta dificuldade
quanto qualquer outro aluno do grupo, difícil mesmo foi tirar a professora de cima
dele (que orientava tudo errado e falava com ele como se ele fosse surdo). A partir
do momento que assumi, expliquei passo a passo pra ele e ele fez tudo perfeitamente.

Além do público adolescente, nossas monitoras descreveram a visitação
de crianças ainda não alfabetizadas ou em fase de alfabetização, que mesmo
sem possuírem todas as habilidades e competências necessárias para entender
plenamente as recombinações textuais apresentadas em “Convergências
Poéticas”, se engajavam nas atividades propostas, interessadas pela interatividade
das tecnologias utilizadas. Em 14 de julho, Aline Teixeira escreveu: “Tivemos
uma família com duas crianças, uma mocinha de 9 e um rapaz com 4, que
apresentaram uma super desenvoltura para lidar com novas tecnologias”. Em
15 de julho, Ludimilla Fonseca confessa: “Adoro crianças interessadas - mesmo
aquelas não alfabetizadas”. E em 12 de julho, a monitora Aline fala sobre crianças
que desenvolveram ideias próprias sobre a obra de Murilo Mendes:
Fiquei super surpresa com as crianças que demonstraram desenvoltura ao falar
de Murilo Mendes (na hora de escrever no livro54 elas não ficaram intimidadas e
colocaram de primeira uma palavra que representasse a exposição, sem ajuda e
palpites dos pais).

Pessoas que podem ter enfrentado desafios semelhantes aos das crianças
para entender as lógicas e propostas de “Convergências Poéticas” foram os
estrangeiros não fluentes em português que visitaram a exposição no final de
julho, durante o 22º Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música
Antiga, promovido em Juiz de Fora pelo Centro Cultural Pró-Música. Em 9
de julho, a monitora Ludimilla relata a presença de um visitante estadunidense
da Califórnia: “Muito simpático, gostou da iniciativa. Mas nada o surpreendeu,
obviamente. Me senti na obrigação de esclarecer que, em, termos de Brasil, tudo
isso é muito novo”. Já no dia 14 de julho, as visitas atendidas por Aline Teixeira
foram europeias:
No final do meu turno apareceram três espanhóis que estavam visitando Juiz de Fora.
Foi interessante conversar com eles, apesar do meu espanhol estar enferrujado. Eles
tiveram interesse na questão da decodificação, mas foi um pouco complicado explicar
sobre a proposta da exposição.

Em 22 de julho, Aline descreve uma grande movimentação na exposição,
com visitantes de diversas nacionalidades:
O dia foi muito movimentado, em especial a parte da manhã. Acredito que seja por
causa do Festival internacional de música que está acontecendo. Tivemos visitantes
americanos, franceses e ingleses. Eu tentei fazer com que eles interagissem o melhor
54
Dentre as informações que os visitantes eram convidados a preencher no livro de visitas, foi feita
uma pergunta sobre como cada um definiria Murilo Mendes.
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possível com a exposição, e deu certo. Eles gostaram do que viram. Destaco a
participação de uma garotinha que não falava muito bem o Português, apenas Francês
e Inglês, e ainda assim passou por toda a exposição.

As monitoras que atenderam visitantes estrangeiros relatam a preferência
desse público pelas atividades de decodificação dos QR Codes, talvez pelo
desconforto que a falta de domínio pleno da língua portuguesa pode ter causado
na interação com o software #ReLet e com as poesias de Murilo Mendes. Porém,
assim como no caso das crianças em fase de alfabetização, a manipulação dos
dispositivos móveis para a leitura dos códigos despertou a curiosidade destes
visitantes, e garantiu que a experiência de fruição acontecesse.
A exposição “Convergências Poéticas: de Murilo Mendes ao Twitter”
foi encerrada no dia 12 de agosto de 2011, e a partir das descrições das cerca
de 350 visitações55 e das nossas próprias experiências ao elaborar as instâncias
de interação, pensamos que há ainda grandes questões a serem trabalhadas em
um projeto de arte tecnológica em uma cidade do interior do Brasil. A recepção
do público, muitas vezes calorosa, outras vezes refratária, mas sempre intensa,
com toques passionais, nos mostrou que as pessoas querem interagir e saber
como funcionam as tecnologias digitais, mesmo que seja para a sua crítica. Em
“Convergências Poéticas” encontramos profundos questionamentos sobre
a arte na contemporaneidade, conforme refletimos acima, e também sobre o
próprio papel do museu como lugar de manifestação artística: como vimos em
descrições da equipe do projeto, muitos procuravam o MAMM/UFJF como
lugar de encontro e passagem – talvez não exista ainda o hábito, em parte das
populações interioranas, de buscar a experiência de fruição artística como forma
de lazer cultural, ou para a aquisição de novos conhecimentos. Pensamos, então,
que o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação em obras artísticas
pode ser uma maneira de atrair um novo público para os museus do interior, ao
trazer para estas instituições elementos que se encontram presentes no cotidiano
destas pessoas (no nosso caso, os celulares).
Uma outra questão que surgiu durante o andamento do projeto foi
a mudança nos modos de leitura e apropriação da palavra escrita, que foram
destacadas tanto pelo uso de poesias codificadas quanto pelas recombinações
aleatórias dos textos de Murilo Mendes, conforme descrevemos anteriormente
– um tema que nos apareceu em uma das visitações que acompanhamos
pessoalmente no MAMM, na qual fomos surpreendidos por um senhor que
perguntou à nossa monitora se seria possível, no futuro, desenvolver métodos
de leitura a olho nu dos QR Codes, sem a utilização dos dispositivos móveis; o
que é impossível, pois os códigos são compostos apenas por píxeis. Perguntamonos então: será que o público em geral vai se acostumar a esta mediação da
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Fonseca.
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palavra escrita feita por este tipo de códigos? Quais seriam então os limites
para a utilização dessas ferramentas em materiais informativos (jornalísticos,
publicitários etc.)?
Por fim, “Convergências Poéticas” foi também uma forma de introduzir
Murilo Mendes para um novo público, em um formato de apresentação que
raramente havia sido utilizado com o poeta juizforano; mesmo que várias obras
de videoarte e sites da Internet trabalhem com a obra de Murilo, esta pode ser
sido a primeira vez que uma exposição de arte tecnológica toma como base suas
poesias cultas e libertárias. Conforme dissertamos em capítulo anterior, Murilo
Mendes sempre acompanhava os movimentos de vanguarda artística, e suas
últimas obras possuem pontos de conexão com os pensamentos que levaram a
construção de muitas das características que vemos atualmente na new media art
(apropriação de conteúdos e questões, recombinações e efemeridade da obra de
arte). De fato, acreditamos que “Convergências Poéticas” possui em si o mesmo
espírito que inspirou Murilo Mendes a escrever Convergência, o livro: uma tentativa
de buscar os limites da palavra e do pensamento humano.
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POSFÁCIO
Murilo Mendes: a pessoa em rede
Aristides Alonso56
O absoluto é o primeiro motor de todas as relatividades.
(Murilo Mendes)

Murilo Mendes, o poeta do caos. Antes ainda da teoria do caos ter se
tornado uma forma de conhecimento bem divulgada, com aplicações nos mais
diversos campos do conhecimento, a poesia muriliana apontava para a experiência
de viver em um universo cuja ordenação é randômica e caótica. O mundo é
marcado pela incerteza, pela insegurança perene em qualquer situação e pela
sensação de estranhamento da realidade em que se vive: a “poesia em pânico”.
Em sua obra, deparamo-nos com a poética delirante, sonhadora, arrebatadora e
com tratamento erótico dessas mesmas configurações. A chamada realidade é,
ao mesmo tempo, caótica e sexual, um “...estado de bagunça transcendente” que
expõe as identificações com o surrealismo, com ecos e referências constantes a
Breton, Chirico, Dali, Buñuel e outros. A crítica costuma destacar esse aspecto
dionisíaco em sua poesia e, embora declaradamente cristão, tem uma postura de
perene rebelião e insolência. É o que foi reconhecido como seu “cristianismo
sacrílego”, que costuma “boxear com a eternidade”, numa postura iconoclasta
de vertente surrealista: “Intimaremos Deus / A não repetir a piada da Criação”
(MENDES, 1994), e que, como se sabe, não pretendia ser apenas mais um estilo
artístico, mas sim uma nova forma de viver a ser promovida mediante uma
revolução cultural. Expressão da carnavalização como signo da destruição criadora.
Um dos aspectos mais visíveis dessa postura diante da literatura e da vida
transparece na explicitação do erotismo que se torna uma das linhas mestras de
sua poesia. Nesse sentido, fazendo paridade com Breton (Nadja) e Aragon (Les
yeux de Elza), e sua vertente mulherenga que retoma o amor cortês como máxima
expressão da ordem vincular no mundo. Erotização da realidade pela palavra e
pela arte, buscando a bagunça carnavalesca e dionisíaca, no sentido empregado
por Nietzsche, como expressão de uma vontade de “poesia liberdade”. É
também nessa linhagem dionisíaca, que parece se inscrever o cristianismo tenso
e agonístico do poeta e sua atitude sempre crítica das circunstâncias históricas
de seu tempo, com frequentes denúncias contra qualquer tipo de barbárie ou
atrocidade. Como se pode notar, uma expressão multifacetada e errante, que nos
lembra de personagens marcados pela viralidade e pela extensão de sua pessoa
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mediante a rede que a constitui. Dom Quixote, por exemplo.
Os lembretes acima, já bem conhecidos da poética muriliana, servem de
link para a articulação dessa obra artística em uma rede (net/web) que MD Magno,
criador da Nova Psicanálise, designa como uma pessoa (= eu), entendida como
rede de formações. Destacamos resumidamente abaixo, as principais articulações
dessa ideia de pessoa, que pode ser uma nova clave de leitura na consideração da
obra do poeta (MAGNO, 2008: 26-32; 2010: 99-140):
1. Pessoa é constituída por formações primárias (espontâneas/“naturais”)
+ as formações secundárias (artificiais/“culturais”) + a formação originária (revirão:
competência de avessar qualquer outra formação). O conceito de pessoa aponta
para essa galáxia, para a rede formada por imenso e complexo aglomerado de
formações, as quais são narcisicamente resistentes à sua própria transformação em
outra coisa, e que se constitui como um polo. Este polo tem duas características
principais: foco e franja, e a pessoa é sempre um recorte localizado de polos
distinguíveis. Assim, na grande formação configurada como polo, há uma zona
focal, que podemos definir a partir de sua força maior, e a franja, que não se
sabe onde começa nem onde termina. E há disponível para a pessoa um recurso
supremo, a hiperdeterminação (MAGNO, 1990: 190). Trata-se de determinação de
última instância que extrapola as sobredeterminações já constituídas, esvazia os
valores das formações em jogo e deixa a pessoa livre para a rebelião contra
quaisquer outras limitações primárias ou secundárias. Trata-se da possibilidade de
indiferenciação em face de quaisquer outras diferenças. Intensifica-se assim a chance
de emergência de criação, de nova nomeação para o indiscernível e o indecidível
vivido nesse processo.
2. Um foco é uma rede complexa de formações “vencedoras” que, às vezes,
permanecem por muito tempo. Por isso, há a tendência de confundir a duração
estável num foco com uma personalidade permanente. Contudo, qualquer
foco pode ser deslocado e, por mais reificado que possa parecer, é passível de
mudança. As franjas são infinitas, no sentido de que, percorrendo as franjas de
uma pessoa, elas se misturam com franjas de outras pessoas e em última instância
com as franjas do próprio Haver (conjunto aberto do que quer que haja).
3. Pessoa é processo sem sujeito, sem centro de enunciação. Deste modo,
não há identificação definitiva, pois mudando o foco, o recorte se recompõe e
novas composições se estabelecem. Busca-se também, com essa ideia, a criação
de um espaço conceitual em consonância com a perspectiva contemporânea das
redes (nets/webs).
4. Pessoa é uma singularidade, uma máquina de fazer infinitudes. Portanto,
por um lado, é uma rede dinâmica caracterizada por intricadas interações entre
formações sintomáticas; por outro, há a possibilidade de revirão (competência
originária de avessamento de qualquer formação primária ou secundária). Então,
a pessoa só pode ser desenhada com resultantes móveis, consideradas caso a
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caso e ad hoc. Posto que as formações primárias e secundárias podem ser compostas
de uma infinidade de elementos, sempre que tratarmos de pessoa, estaremos
tratando de um determinado foco, naquele momento.
5. Independente das formações serem naturais, espontâneas ou industriais,
estando em questão uma pessoa, o que quer compareça como extensão, como
ligação deste corpo é protético, artifícial. Desse modo, fica impossível fazer qualquer
distinção de origem, já que prótese engloba o que seja espontâneo ou industrial,
inconsciente ou consciente, conhecido ou desconhecido. A articulação, utilização
e interação da pessoa com suas extensões artificializa qualquer formação. Assim o
princípio de artificialidade se torna genérico: tudo é prótese.
6. Já que cada pessoa deve ser tomada enquanto resultante de um conjunto
complexo de formações, isto delineia um fenômeno bem contemporâneo:
constituímos e somos constituídos em rede. É o estado atual da rede de formações
no mundo que está constituindo eu = pessoa como lugar. Ou seja, eu = pessoa
como rede faz o lugar, e não o contrário.
7. A pessoa secreta sua teia / sua rede que terá a amplitude da própria
pessoa; a estrutura em rede do mundo institui a pessoa como lugar. A formações
ficam assim classificadas segundo sua posição qualitativa dentro da rede. Não
se trata mais de proximidade física, o mundo é tomado como rede e a pessoa é o
lugar que ocupa a cada momento, então eu é puro lugar: “O mundo sou eu”:
(...) Não estou dentro do mundo. Os filósofos é que depreendem o mundo para além
deles e se colocam lá dentro, como se isto fosse possível. Minha polaridade com
seus focos e suas franjas, totais, todas, se puderem entrar constituem mundo. Não há
distância entre eu e mundo. Não existe um eu que está fora e considera o mundo. Não
existe um mundo que está fora e me situa. (MAGNO, 2008: 34)

A partir das referências supracitadas, podemos considerar, na obra de
Murilo Mendes, a multiplicidade e a complexidade do mundo como expressão
artística de uma pessoa e sua rede de formações, como podemos ler na declaração
do próprio poeta em Murilo Mendes por Murilo Mendes, (B):
Pertenço à categoria não muito numerosa dos que se interessam igualmente pelo
finito e pelo infinito. Atraem-me a variedade das coisas, a migração das ideias, o giro
das imagens, a pluralidade de sentido de qualquer fato, a diversidade dos caracteres
e dos temperamentos, as dissonâncias da história. Sou contemporâneo e partícipe
dos tempos rudimentares da matéria – desde 900 bilhões de anos? – do dilúvio,
do primeiro monólogo e do primeiro diálogo do homem, do meu nascimento, das
minhas sucessivas heresias, da minha morte e ressurreição em Deus ou na faixa
da natureza, sob uma qualquer forma; do último acontecimento mundial ou do
acontecimento anônimo da minha rua. Na gruta de Altamira disse: eu estava aqui na
época que gravaram estes bichos. As portas da percepção abriram-se no momentoluz inicial dos tempos; talvez nunca se fechem. O minúsculo animal que sou acha-se
inserido no corpo do enorme Animal que é o universo. Excitante, a minha fraqueza:
alimenta-se dum foco de energia em contínua expansão (MENDES, 1994: 46).
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Vemos nesse fragmento uma boa descrição poética da rede de formações
que constituem a pessoa, que não começa nem termina, ela se encontra por toda
parte. Essa concepção é compatível com as tecnologias em rede contemporâneas
(Internet, Facebook, Twitter), que, em muitos aspectos, ele antecipou com os
“grafitos”, os “murilogramas” e a sintonia com a temática e a estilística das redes
informacionais, com usos literários e referências à “conversa portátil” (à moda
de Duchamp), ao “transistor”, ao “relâmpago”, à “eletricidade”, à “máquina”,
etc.).
O acesso a todos os pontos dessa malha – ou sua consideração em sua
estadia temporária no Haver – é praticamente impossível dada a multiplicidade
infinita de formações existentes. E a produção poética de Murilo Mendes
é exemplar desse manejo à disposição de uma pessoa que pode lançar mão de
quaisquer materiais literários sempre que necessário, na busca de transação e
negociação com outras formações na malha sem fim do Haver.
Links de leitura:
ALONSO, Aristides. Arte da pilotagem. In: GONÇALVES, Robson Pereira (org.). Subjetividade e
Escrita. Bauru: EDUSC; Santa Maria: UFSM, 2000. p. 185-223
ARAUJO, Laís Corrêa de. Murilo Mendes: ensaio crítico, antologia, correspondência. São Paulo:
Perspectiva, 2000.
ARAUJO, Rosane. A cidade sou eu. Rio de Janeiro: NovaMente, 2011.
MAGNO, MD. Economia fundamental: as metamorfoses da pulsão. Rio de Janeiro: NovaMente, 2010.
_____. AmaZonas: a psicanálise de A a Z. Rio de Janeiro: NovaMente, 2008.
_____. Rebelião dos anjos: eleutéria e exousía. Rio de Janeiro: NovaMente, 2009.
_____. De mysterio magno: a nova psicanálise. Rio de Janeiro: Aoutra, 1990.
MENDES, Murilo. Murilo Mendes: poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.

ISBN: 978-85-7878-072-2

