
O COMPOSITOR E POETA DIZ QUE A POESIA DEVE USUFRUIR
DE OUTRAS MÍDIAS ALÉM DA IMPRESSA PARA

AMPLIAR PÚBLICO E EXPLORAR NOVAS LINGUAGENS

POR LUIZ COSTA PEREIRA JÚNIOR

A
palavra é uma realidade muito
material para Arnaldo Antunes.
Antes mesmo de ingressar na

banda Performática, com a qual lançou
álbum em 1981 e um ano depois Os
Titãs, Arnaldo foi aluno de Lingüística
da USP, curso que não concluiu. Em
1983 veio seu álbum de poemas visuais
Ou E. Nove anos se seguiram antes de
lançar um projeto multimídia: Nome,
em vídeo, livro e CD, com poesia, músi-
ca e animação em computador.

Compositor de letras atentas à ato-
mização das palavras, Arnaldo explora so-
noridades que dêem clareza a sua voz, como
tm Qualquer, seu sétimo CD solo, que aca-
ba de lançar. Poeta, parte de seu estímulo
criativo está na possibilidade de explorar di-
ferentes códigos.

Ele faz de quase tudo - estrofes tradi-
cionais, poemas visuais, poesia cartaz, ins-
talações de vídeo, explorações sonoras -

com a mesma delicadeza inquieta que
marca seu trabalho musical. Uma boa
amostra de sua carpintaria verbal estará
disponível ao público neste novembro,
quando a editora Publifolha lança uma
acalentada antologia poética, com poemas
visuais e verbais, inéditos ou já editados em
obras como Tudos ou o fundamental Psia
(ambos da Iluminuras, 1990 e 91).

Arnaldo acredita que, numa era de
relações multimídias, uma idéia não ca-
duca de poesia implica a interface com
vídeo, som, cartaz, MPB. Se muita gente
ainda confunde poesia com o lirismo
para virgens 100%, como dizia Manuel
Bandeira, o caminho poético deve ser
criar versos que tornem a poesia um "oá-
sis no deserto da referencialidade", para
usar palavras suas. Nesta entrevista,
Arnaldo Antunes discute os caminhos da
poesia no Brasil e as relações entre a lin-
guagem e o mundo.



Língua Portuguesa - Como in-
sere Qualquer em sua obra?
Arnaldo Antunes - Mais do
que nos anteriores, neste CD re-
solvi focar num conceito sonoro
que fosse adequado a um canto
mais intimista, ao tom mais na-
tural da minha voz. Procurei
uma sonoridade mais coesa, que
revelasse bem o canto antes de
mais nada, mais do que um som
dançante ou pesado. Para isso,
gravei todo o disco sem bateria
ou percussão, só com instrumen-
tos de cordas e piano, e com a
mesma formação de músicos em
todas as faixas. Para gravar pra-
ticamente ao vivo, com todos to-
cando juntos, tivemos um longo
processo de ensaios e pré-produ-
ção. Sempre comecei um disco
pensando nas músicas que que-
ria gravar e depois nos arranjos,
nos músicos que me acompa-
nhariam. Desta vez foi diferente.

Temos uma rítmica,
uma musicalidade
que é natural ao
nosso idioma, e

sua característica
natural pode
ser usada em

favor do criador

A partir de uma idéia sonora fui
buscar no meu repertório e no de
outros autores as canções que se
adequavam a essa sonoridade.

Você privilegiou a sonorida-
de e não tanto a letra?

Sempre me norteio pela ade-
quação do texto à melodia e à
divisão do canto. Gosto da inter-
pretação capaz de dizer o texto
da canção da melhor maneira
possível, com o máximo de cla-
reza. Neste disco, busquei uma
sonoridade que me permitisse
saborear melhor as sílabas, can-
tando com mais serenidade e
marcando pausadamente o rit-
mo das palavras sobre a linha
melódica. Tudo isso foi muito tra-
balhado. Claro que tem nele as
coisas que eu prezo em poesia:
clareza, síntese, interação entre
forma e conteúdo, um trabalho
rítmico e sonoro artesanalmente

costurado. Além de certo estra-
nhamento, a tentativa de não ser
só reiterativo sobre o que todo
mundo já espera. Tem a busca
pela surpresa, o gosto lúdico com
a própria matéria-prima, que é
a língua. Isso tudo é até mais evi-
denciado pelo fato de a sonori-
dade estar a serviço das canções,
muito próxima da maneira
como as músicas foram compos-
tas, geralmente ao violão.

Hotel Fmternité, de Qual-
quer é poenia do alemão
Hans Magnas Enzensberger.
Há técnica para que citações
eruditas como essas não
soem chatas numa produção
que deseja ser popular?

O que caracteriza uma can-
ção bem-feita é que ela soe com
naturalidade. Tomo cuidado
para não forçar a barra, para
que a canção soe natural e ao

mesmo tempo tenha uma con-
centração de significados. Sou
de uma época em que perderam
sentido as diferenças entre alto
e baixo repertório, erudito e po-
pular. Quando a cultura de mas-
sas não estava tão incorporada,
essas coisas eram mais separa-
das. Literatura era uma coisa,
música outra, música popular
uma terceira, a arte era consi-
derada representação da reali-
dade. Muito disso foi posto de
lado pelas vanguardas do sécu-
lo 20, pela modernidade em ge-
ral, e chegou à nossa época, com
a tecnologia digital, a um trân-
sito muito mais fluente entre as
linguagens, o que permite que
os repertórios se misturem mais.
No Brasil, a qualidade da nossa
tradição de canção acaba des-
fazendo a diferença entre alta e
baixa culturas. Há grande sofis-
ticação nas letras de Nelson

Cavaquinho, Noel Rosa, Caeta-
no Veloso, Chico Buarque,
Paulinho da Viola e por aí vai.
O trânsito entre poesia e canção
popular já é fluente, em nomes
como Vinícius de Moraes, Pau-
lo Leminsky, Wally Salomão,
Torquato Neto, entre outros.

Qual o espaço da poesia na
era multimídia?

A poesia tem público muito
pequeno, e a canção popular aca-
ba sendo um poderoso meio de
veiculação da linguagem poéti-
ca cantada. O público dos livros
de poesia pode ser mínimo, mas
ele vem sendo ampliado por meio
do contágio com outras mídias.
As décadas de 1960 e 70, até à de
80, foram marcadas não só pela
canção popular, como pela edi-
ção de várias revistas de poesia,
como Artéria, Navelouca, Códi-
go, Muda, Corpo Estranho, Pó-

len, Bric-à-Brac etc. A poesia
mais interessante surgiu nesses
canais, onde estava também
muito relacionada à sua
materialidade gráfica. Hoje, o
que se fazia nas revistas mi-
grou, em grande parte, para a
Internet. Você vê sites de poe-
mas e blogs com debates inte-
ressantes, tudo associado a ou-
tras linguagens, poemas com
áudio, inserção de imagens e
movimento na palavra escrita.
Esse tipo de composição virou
coisa natural hoje em dia. A
poesia só tem a ganhar quan-
do se contamina com outros
códigos, pois alcança outros
públicos e descobre possibilida-
des de linguagem.

A oralidade brasileira pede
outro tipo de apreciação poé-
tica que não a impressa?

Aí há uma velha discussão:

se uma língua é mais ou menos
propícia a uma dada expressão,
ou se é a intenção do autor que
a molda. Acho que é um movi-
mento de mão dupla, na verda-
de. Muita gente já disse, por
exemplo, que só é possível can-
tar rock em inglês, que não
combina com o português. E aí
vemos uma série de bandas que
vem provando esses anos todos
que dá sim para cantar rock em
português. A língua é adaptável,
ela não predetermina tanto as-
sim as possibilidades de uso.
Quem a usa é que vai reinventá-
la. Mas ao mesmo tempo há
todo um jeito que cada idioma
tem, que o diferencia dos outros.
Temos uma rítmica, uma
musicalidade que é natural do
português que se fala aqui no
Brasil, e suas características po-
dem ser usadas a favor da cria-
ção. Muitas vezes percebemos



cortar, acrescentar e fazer caber
a expressão na estrutura que
você organizou. Tenho alguns
poemas que seguem a mesma
cadência rítmica o tempo todo,
como "abraça o meu abraço e
abre aspas e couraça e casaca e
roupa até a polpa o nervo a voz
antes da boca aonde a mesma
brasa ilesa siamesa dorme ace-
sa embaixo dágua..." (versos de
Abraça o Meu Abraço). É tra-
balhoso fazer um texto assim,
composto no mesmo pulso do
começo ao fim, numa rítmica
toda encadeada, sem pausas.
Mas pode ser tão trabalhoso quan-
to fazer um poema não metri-
ficado. Um poema de duas linhas
pode ser fruto de uma depuração
de muitas outras coisas que você
fez e jogou fora, até sobrar só aqui-
lo. É um caminho por vezes indi-
reto, em que eu nem tenha gasta-
do tanto tempo pensando naque-
les dois versos, mas eles só vieram
depois que trabalhei horas crian-
do outras coisas, que acabaram
não servindo.

Em Qualquer isso ocorre?
A faixa-título de Qualquer

é uma parceria minha com
Helder Gonçalves e Manuela

um tipo de cadência que soaria
menos charmoso se não fosse
em português.

Qual poema seu mais repre-
sentou para você uma "luta
com a palavra"?

Seria difícil eleger um. Tbdo
o que envolve uma situação rít-
mica e sonora elaborada parece
exigir mais trabalho, um tem-
po para encontrar a palavra,

da maleabilidade, da mudança,
do que não se fixa, da "fresta,
furo, vão de muro" por onde o
sentido escapa, do "buraco de
telha onde chova". Ela canta o
que esteja vivo, não estagnado,
numa seqüência sonora que,
primeiramente escrita, seguia
uma métrica intuitiva. Quando
virou música, tudo foi refeito, as
divisões foram adaptadas, novas
partes foram acrescentadas.
Mesmo assim é uma canção
toda irregular, com compassos
quebrados. Os músicos que to-
caram comigo só conseguiram
compreender os tempos da mú-
sica quando se ligaram na le-
tra. A letra dela é que conduz os
tempos musicais.

Quem la& poesia visual parte
do suposto que há coisas só
possíveis cie expressar de for-
ma pictórica ou sonora e ou-
tras, escritos. O que seria?

Cada expressão tem de se
adequar a sua realização. Há
poemas que dependem da sua

Azevedo, dois portugueses, inte-
grantes de uma banda de lá cha-
mada Clã. Eles estavam passan-
do um tempo de férias em São
Paulo, e nós fizemos duas mú-
sicas, que acabei gravando nes-
se disco. A outra foi Num Dia,
composta também com o Chico
Salem, que toca no disco. Nessa
música, Qualquer, o trabalho
maior foi manter a clareza do
sentido num ritmo que parece
um encadeamento aleatório de
substantivos, mas que ao mes-
mo tempo diz algo de uma for-
ma muito clara. A música fala

materialidade gráfica. Outros ̂ e
sustentam só no plano verbal. E
há os que podem funcionar tan-
to como um poema visual
quanto como uma canção, se
forem devidamente adaptados a
cada meio. Às vezes a criação
exige uma dada forma, não
aconteceria de outro jeito. Um
poema como, por exemplo, o
rio: o ir (ver página 15), publi-
cado no meu livro 2 ou + cor-
pos no mesmo espaço, numa
versão circular, com a inversão
da posição de algumas letras. A
idéia de movimento nele está tão
integrada a essa versão gráfica
que o poema não se realizaria
se não fosse assim. Isso de o rio
encarnar a própria metáfora do
ir só se efetiva porque o palín-
dromo é multiplicado nesse cír-
culo. Aqui o poema não aconte-
ceria em outra forma gráfica.
Uma coisa está muito impreg-
nada da outra.

Mas nem sempre é assim, iao?
Há outros casos em que o

poema verbalmente já é interes-
sante, mas a forma gráfica pode
realçar algum aspecto, ou suge-
rir alguma outra significação. O
Quê, que gravei com os Titãs
(1987), surgiu inicialmente
como música. A forma gráfica
que publiquei no livro Psia foi
concebida depois. E você pode
cantar a canção inteira paran-
do apenas em alguns pontos do
círculo. Esses desdobramentos
são possíveis, porque há o códi-
go verbal fazendo a ligação en-
tre diferentes meios. Já publiquei
poemas em livro que foram

musicados depois por outras
pessoas, como o As Coisas, que
o Gilberto Gil musicou, gravou
com o Caetano no disco
Tropicãlia 2, e que eu regravei
agora m Qualquer. Tais pontes
se dão porque há essa matéria
comum entre a canção e a lin-
guagem gráfica, que é a pala-
vra em si. Trabalho sempre com
a possibilidade de a poesia ocor-
rer em vários meios, adaptando-
se a cada um deles de uma ma-
neira diferente. Você não vai es-
crever num cartaz do mesmo
jeito que num livro. Ele exige
uma diagramação, algo que
funcione naquela modalidade
específica. Nem vai fazer algo
para ser ouvido no rádio com a
mesma estrutura daquilo que é
para ser visto num vídeo. Vive-
mos uma época em que a poe-
sia tem a chance de ocorrer em
muitos meios.

Você transitou dos Titãs à
MPB, Já fez música infantil e
até samba tradicional. É um
caminho consciente?

São caminhos conscientes,
o que não quer dizer que sejam
premeditados. Tem um tanto de
casualidade na maneira como
algumas coisas chegam a mim.
Às vezes vêm de uma requisição
externa que me motiva, como
quando me convidam para
compor uma trilha para um fil-
me. Ou como o Paulinho da Vio-
la me apresentar uma melodia
para pôr letra (Talismã, com
MarisaMonte), como aconteceu
agora, o que me encheu de estí-
mulo e ao mesmo tempo temor,

pela responsabilidade. Não tem
um caminho linear. Sinto que
posso transitar em territórios
diferentes e produzir para cada
meio de maneira apropriada.

E tal liberdade é uma condi-
ção atual ou uma exceção que
Arnaldo Antunes conquistou?

A gente vive num tempo em
que a idéia de especialização
está em crise, assim como a
idéia de gênero. Há hoje mais

liberdade de trânsito entre as
diferentes linguagens. Sempre
me atraiu essa coisa do atrito
entre os sentidos. Há um som,
mas aí me vejo perguntando:
que cor ele vai ter? Penso uma
forma, mas que volume darei a
ela? Há esse movimento bruto à
minha frente, mas e se ele fosse
feito com suavidade em outro
ambiente? Esse tipo de questão
me interessa e a palavra é o que
talvez me permita fazer esses

trajetos. A palavra está presente
em tudo o que faço. Cantada
num disco, ou num show, ou
escrita num livro, num cartaz,
ou na tela de um vídeo...

Como define sua identidade
artística?

Como uma liberdade de po-
der lidar com uma diversidade
de gêneros. Pertenço ao univer-
so pop, comecei fazendo músi-
ca com uma banda de rock que
também tocava reggae, funk,
fazia música também influen-
ciada pela tradição de canção
brasileira. Esse híbrido, esse cal-
deirão mestiço, está na raiz da
minha formação como ouvin-
te. Sempre escutei rock e sam-
bas antigos, Bob Marley e
Clementina de Jesus, nada dis-
so jamais brigou na minha vi-
trola. A música que venho fa-
zendo tem essa característica
híbrida, que é comum à músi-
ca que vem sendo feita no Bra-
sil, de uma maneira geral.

()s nomes de seus discos e
livros são em gerai palavras
que buscam um grau zero ex-
pressivo. Nomes, Ninguém,
Qualquer, Ifafos, Psia. Qual
o critério para escolhê-los?

Tanto em Tudos como Psia
houve um procedimento co-
mum: são palavras inventadas.
Psia é uma compressão da pa-
lavra "poesia", com um hiato a
menos. Fazendo essa brincadei-
ra com "psiu", termo que usa-
mos para chamar atenção de
alguém, ou pedir silêncio. Psia
é feminino de "psiu", alguma



coisa entre a "piscina" e a "pia"
(risos). Ilido isso vem da liber-
dade lúdica com a palavra. A
mesma coisa com Tudos. Se
você procura um conteúdo que
é tão impossível de ser concebi-
do, precisa inventar uma pala-
vra que não existe para poder
expressá-lo. Quero mais do que
tudo, mas se tudo já é tudo,
como querer mais ainda? Que
plural é esse que vai além de
qualquer coisa imaginável?

É "tudos".

Síntese é tudo...
Sempre gostei dos títulos

sintéticos, que atomizam seu
conteúdo. Quando eu pensei no
nome do CD Um Som, que foi
lançado depois de O Silêncio,
gostei do fato de que a oposição
entre silêncio e som fosse media-
da pela oposição entre o artigo
definido e o indefinido. O Silên-
cio fala de um único silêncio,
anterior a tudo, primordial. Um
Som remete à diversidade, a
"um som a mais", assim como
Qualquer, que é "um disco
qualquer", no sentido de que faz
parte do mundo, está solto em
meio a outras coisas. A exceção
aos meus títulos curtos é 2 ou
+ corpos no mesmo espaço,
que usa a estrutura de uma
equação científica para afirmar
uma impossibilidade física,
como se numa anti-ciência.

Em que um curso de lingüís-
tica ajuda a um poeta?

Quanto mais se aprende so-
bre as estruturas da matéria-pri-
ma que você trabalha criativa-

mente, mais condições você terá
de ampliar sua capacidade ex-
pressiva. É claro que tem muita
gente que faz uma poesia sofis-
ticada de maneira intuitiva,
como os repentistas, por exem-
plo. Mas, mesmo nesses casos,
há uma consciência oral da lin-
guagem, que é essencial. No
caso da poesia que eu faço, tem
muito um questionamento dos
limites da linguagem e do modo
como a língua representa o
mundo. O vídeo Nome é todo
sobre as relações entre as pala-
vras e as coisas. E tenho tam-
bém um livro chamado As Coi-
sas. A possibilidade de a lingua-
gem dar conta do mundo ou a
maneira como ela se relaciona
com ele, essas coisas estão mui-
to vivas no meu trabalho. E os
estudos de lingüística me deram
mais instrumentos para tratar
essas questões.

O que se deve fazer numa
aula de português para esti-
mular a leitura de poesia?

Tildo se resume a motivação.
Os grandes professores são os que
conseguem motivar seus alunos.
Se o público é muito virgem, é
preciso começar com algo com-
preensível, mas que seja ins-
tigante. Muito está na maneira
de apresentar a matéria aos alu-
nos. Quando fiz colegial, a aula
de literatura era separada da de
língua portuguesa, com profes-
sores diferentes. Isso era interes-
sante, porque se podiam ressal-
tar os aspectos estéticos, o que é
diferente de escrever gramati-
calmente correto.

Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, ano 2, n. 13, p. 12-18, 2006




