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RESUMO 

 

O objetivo central desta pesquisa é investigar como Paulo Leminski, em sua 

produção poética, manifesta consciência de linguagem sobre a forma do haicai 

e expressa nela sua sensibilidade. Especialmente, interroga até que ponto a 

poesia leminskiana revela a linha de pensamento construtora do haicai. Para 

orientar nossa reflexão acerca da poesia leminskiana, averiguamos distintos 

procedimentos presentes no haicai oriental, como a articulação com o gesto 

Zen, a visualidade das letras e palavras, o ritmo, o movimento, buscando 

apreendê-los na produção do poeta. A fundamentação teórico-crítica baseou-

se nos estudos de Caetano Veloso e do próprio Leminski sobre o contexto da 

época, assim como, para a reflexão sobre o hacai, nos de Ernest Fenollosa, 

Haroldo de Campos, Octavio Paz e Paulo Leminski. Selecionamos, para 

análise, poemas com diferentes procedimentos de construção, para que 

pudéssemos evidenciar sua pluralidade poética. Ao traduzir diferentes 

procedimentos imagéticos, o poeta constrói uma forma para o seu haicai 

brasileiro, ensinando a ver a forma de sua poesia. 
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ABSTRACT 

  

The main goal of this study is to investigate how the poet Paulo Leminski 

reveals language awareness under the haiku form, and expresses his sensibility 

thought it. Particularly questions how far his poetry reveals the haiku’s 

intellectual structure. To guide our research on Paulo Leminski’s work, we 

studied different procedures present in the eastern haiku, like the connection 

with the Zen gesture, the rhythm and the visual presentation of the letters and 

words, trying to capture them throughout his poetries. All kinds of poems and 

different structure options were selected for the analysis, so we could point its 

plurality. By translating different imagistic procedures, Leminski builds up a form 

for his own Brazilian haiku, presenting us the craft of his poetry. 

 

Keywords: Paulo Leminski, haiku, poetry, metaphor, ideogram. 
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Introdução 

 

A obra do poeta curitibano Paulo Leminski (1944–1989) desafia a crítica 

literária. Ele foi um poeta e intelectual que produziu intensamente uma 

multiplicidade de trabalhos no âmbito da linguagem, como poesias, romances, 

biografias, ensaios, traduções, letras de música etc. Sua linguagem é marcada 

pela experimentação e intertextualidade. Interessa-lhe o texto híbrido, a ruptura 

dos limites entre os diferentes gêneros e linguagens, o diálogo entre poesia e 

prosa, poesia e teoria, poesia, música e artes plásticas, por exemplo. No 

poema “Limites ao léu”, Leminski (2013, p. 248) reúne a definição de poesia 

dada por diversos artistas como Maiakóvsky, Pound, Goethe, Mallarmé, 

Fernando Pessoa, Octavio Paz, Bob Dylan, Décio Pignatari, entre outros. A 

última definição é a sua – “POESIA: ‘a liberdade da minha linguagem’ (Paulo 

Leminski)C” Para ele, a poesia é um “discurso-desvio”, a manifestação da 

rebeldia na linguagem. Por isso sempre contestou, por meio de sua obra, 

qualquer discurso totalizador. Todas as formas de texto que escreveu foram 

contagiadas por esse desvio, pela abertura, liberdade e pluralidade da poesia. 

Essa característica gera, por vezes, uma incompreensão da crítica 

literária a respeito de sua obra. Seus ensaios, por exemplo, rompem com o 

gênero acadêmico, trazendo humor, ironia e coloquialismo. O romance 

Catatau, segundo Haroldo de Campos (apud VAZ, 2005, p. 324), “é pleno de 

invenção e ousadia experimental, onde prosa e poesia confluem.” No romance 

Agora é que são elas, ele imaginou uma estrutura textual que subvertesse as 

teses de Propp a respeito dos contos populares. Em dezembro de 1986, 

Leminski escreveu Metaformose – uma viagem pelo imaginário grego, livro em 

prosa que ganhou o premio Jabuti de poesia, em 1995. Não é à toa que um de 

seus poemas, inserido no livro Polonaises (2013), diz: 

 

moinho de versos 

movido a vento 

em noites de boemia 
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vai vir o dia 

quando tudo que eu diga 

seja poesia 

(p. 77) 

 

Leminski esteve atento aos poetas mais inventivos e ligados à questão 

da linguagem, em diferentes tempos, espaços e contextos. No Ocidente, além 

dos movimentos artísticos de sua época, dialogou com diversos escritores 

antigos e modernos. No Oriente, dialogou com a produção tradicional japonesa 

do haicai. Essa diversidade e amplitude de interesses também são expressas 

pela sua atividade como tradutor polilíngue. Traduziu James Joyce, Petrônio, 

John Lennon, Yukio Mishima, Ferlinghetti, entre outros. Incorporou tudo isso de 

maneira criativa em suas produções. E, por mais que afirme ter “começado 

concreto”, nunca reduziu sua poesia a uma cópia dos poetas concretistas. A 

poesia concreta, para Leminski, foi um aprendizado sobre a materialidade da 

linguagem. Há uma diferença singular entre as duas produções, sua poesia é 

mais coloquial, prosaica e distante da academia. Sua originalidade faz com que 

seja impossível definir sua obra dentro dos limites dos movimentos poéticos de 

sua época. 

Além de pertencer a um período literário recente, ainda pouco estudado, 

a múltipla atuação de Paulo Leminski como criador, teórico e agente cultural 

abriu novas perspectivas para o entendimento da linguagem poética, para o 

estabelecimento de abordagens críticas mais abrangentes, o que nos 

despertou o interesse para o estudo de sua obra. 

Leminski descobriu na cultura oriental uma abertura para novas formas 

de pensamento e expressão. Utilizou-se do humor e do paradoxo para produzir 

novos efeitos de sentido, ambivalências que não podem ser compreendidas 

pelas oposições clássicas, irredutíveis a qualquer forma de operar pela lógica 



10 

 

ou pela dialética. Suas poesias são provocações mentais e sensoriais, que 

desafiam a interpretação do leitor. 

Queremos nos ater, no presente trabalho, ao aspecto da poesia de 

Paulo Leminski em que ele dialoga com a cultura oriental, especialmente com a 

produção de haicai. Ele enxerga de forma moderna essa poesia tradicional 

japonesa, devido ao seu caráter intersemiótico que só encontra paralelo no 

Ocidente a partir do poema de Mallarmé, “Um lance de dados”. 

Leminski foi um estudioso da poesia e da cultura oriental em suas 

diversas manifestações. Assimilou a lógica da linguagem do haicai e a trouxe 

para a sua poesia, de forma que, em seus poemas, traz a consciência deste 

misto de desenho e texto que é o haicai, pelo viés do ideograma. A questão da 

imagem nos chama atenção em sua obra, imagem que pode ser entendida 

tanto como parte extra verbal da poesia quanto como metáfora. Octavio Paz, 

em seu ensaio intitulado “A Imagem”, afirma: 

 

Designamos com a palavra imagem toda forma verbal, frase ou 

conjunto de frases, que o poeta diz e que unidas compõe um 

poema. Estas expressões verbais foram classificadas pela 

retórica e se chamam comparações, símiles, metáforas, jogos de 

palavras, paronomásias, símbolos, alegorias, mitos, fábulas etc. 

Quaisquer que sejam as diferenças que as separam, todas têm 

em comum a preservação da pluralidade de significados da 

palavra sem quebrar a unidade sintática da frase ou do conjunto 

de frases (PAZ, 2009, p. 37-38). 

 

Qualquer tentativa de explicação é insuficiente perto da pluralidade de 

significados que uma imagem contém. A imagem opera por meio da analogia, 

metáfora visual e verbal. Leminski utiliza esse modo de operar em seus 

poemas, dialogando com outras linguagens, como a fotografia e o cinema. 

Seus versos parecem tomadas de câmera, montagens cinematográficas. Esse 

é um método de construção do haicai, pois se traçarmos um paralelo 
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sincrônico, também podemos observar essas características nos haicais de 

Bashô. 

É importante enfatizar o diálogo de Paulo Leminski com a tradição. No 

Ocidente, tomou consciência da linguagem trabalhada não mais pela lógica 

discursiva, mas por uma lógica sintético-ideográfica por meio da Poesia 

Concreta. No Oriente, dialogou com os grandes mestres de haicai, 

especialmente, Matsuó Bashô que, segundo Leminski (1983, p. 12), é “o 

máximo poeta que o Japão produziu”. 

Para refletir sobre essa problemática, questionamos: Até que ponto a 

poesia de Paulo Leminski revela a linha de pensamento construtora do haicai? 

Como essa prática poética qualifica e diferencia sua poesia? 

Para orientar este trabalho, selecionamos as seguintes hipóteses: ao 

traduzir distintos procedimentos presentes no haicai oriental, Leminski constrói 

uma forma para o seu haicai brasileiro; Leminski busca o seu haicai na 

contracultura brasileira, na controvérsia, na contramão das vertentes poéticas, 

fazendo uma combinação de suas qualidades; A poesia leminskiana revela o 

salto, próprio do haicai, ao construir um espaço articulado com o gesto Zen, a 

visualidade das letras e palavras, o ritmo, o tempo e o movimento. 

Para a fundamentação teórico-crítica deste trabalho, recorremos às 

análises de Caetano Veloso acerca do panorama dos anos 1960 e 1970 em 

seu livro Verdade Tropical, à Teoria da Poesia Concreta e aos ensaios do 

próprio Leminski sobre a produção poética da época. Sobre o haicai, em 

especial, foram sustentáculos os ensaios: de Paulo Leminski, como: “Click: Zen 

e a arte da fotografia” (2011), “Bonsai” (2011), “Tradução dos Ventos” (2011); 

de Haroldo de Campos: “Haicai: Homenagem à Síntese” (2010), “Visualidade e 

Concisão na Poesia Japonesa” (2010), “Hagoromo: Plumas para o texto” 

(1976); de Octavio Paz: “A poesia de Matsuó Bashô” (2009), “A Tradição do 

Haiku” (2009) e “A Imagem” (2009); de Ernest Fenollosa, cujo pioneiro estudo 

intitulado “Os caracteres da escrita chinesa como instrumento para poesia” 

(1977), publicado por Ezra Pound, inaugurou uma fertilidade de produções 

poéticas e críticas no Ocidente. O movimento Concreto, por exemplo, teve 

grande interesse pelo ideograma e sua forma de compor. 



12 

 

O trabalho foi dividido em três capítulos. O primeiro discute o contexto 

do poeta Leminski na época de sua produção, a década de 60 e 70. Considera, 

também, o diálogo que estabeleceu com a tradição japonesa e com a Poesia 

Concreta, ressaltando a forma do haicai, suas características e sua 

repercussão na poesia moderna ocidental. O segundo capítulo ressalta a obra 

crítica de Leminski, na qual problematiza a poesia japonesa. Nos ensaios e 

biografias que escreve de Bashô e Cruz e Sousa demonstra, além das 

informações a respeito do assunto, convergências estéticas, experiências de 

linguagem que compartilha com seus interlocutores. Traçar essa relação 

estética é fundamental para se analisar a sua obra poética e apreender como 

recupera o haicai para sua poesia. O terceiro capítulo, por sua vez, analisa 

poemas de Leminski à luz tanto das concepções teórico-críticas anunciadas 

quanto do posicionamento do próprio poeta em sua atividade como crítico. 
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Capítulo I – A pluralidade de Paulo Leminski 

 

1.1. O percurso do poeta 

 

Paulo Leminski Filho, nascido em Curitiba no ano de 1944, foi poeta. 

Viveu nas cidades de Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, mas se considerava 

como um pinheiro: “Nunca saí de Curitiba. Pinheiro não se transplanta” 

(LEMINSKI, 2005, p. 52). Sua família por parte de pai é de origem polonesa e, 

por parte de mãe, brasileira (português, negro e índio). Leminski 

frequentemente se refere à cidade de Curitiba e às suas origens dizendo: “De 

maneira que eu sou, digamos assim, um mestiço curitibano”. (LEMINSKI, 1994, 

p. 9). 

Em meados dos anos 50, no Colégio Paranaense, teve contato pela 

primeira vez com outras línguas: francês, latim e inglês. Foi nessa época, 

também, que manifestou interesse pela vida religiosa. Contrariando a vontade 

do pai, que o queria militar, foi estudar no Colégio São Bento, em São Paulo 

(instituição mantida pelos monges beneditinos). O mosteiro disponibilizava aos 

estudantes uma biblioteca com cerca de 70 mil volumes. O acervo certamente 

contribuiu para sua formação erudita e para o aprendizado de línguas 

clássicas. Posteriormente, ele se tornaria um tradutor polilíngue, com traduções 

como Satyricon de Petrônio, Sol e aço de Yukio Mishima, Malone Morre de 

Samuel Beckett, Giacomo Joyce de James Joyce, Fogo e água na terra dos 

deuses – poesia egípcia antiga, entre outras. A tradução sempre foi uma 

preocupação central em sua obra, tradução vista como processo criativo, 

transcriação. Para Leminski, o objetivo da tradução poética sempre foi a poesia 

e não as definições literais dos dicionários. 

Leminski escreveu a biografia de Matsuó Bashô, o grande poeta 

japonês. Nesse trabalho traduz, recria e penetra na cultura oriental. Também 

escreve em tom praticamente de desabafo ao falar das dificuldades da 

tradução de um haicai, em um diálogo constante com o leitor, exemplificando e 

demonstrando os “maneirismos” que utiliza em sua “transcriação”. É possível 
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que tenha sido na época do mosteiro os primeiros contatos com os 

fundamentos de outras religiões e filosofias, como o Zen e o Budismo. Leminski 

ficou pouco mais de um ano no mosteiro, pois a direção sugeriu sua volta para 

casa, por problemas de disciplina. 

Em 1963, participou do I Congresso Brasileiro de Poesia de Vanguarda, 

realizado em Belo Horizonte. No ano seguinte, estreou cinco de seus poemas 

na revista Invenção, criada pelos concretistas Augusto de Campos, Décio 

Pignatari e Haroldo de Campos. Leminski sempre trabalha a linguagem pelo 

verbivocovisual – palavra, som e imagem – seja pela utilização de recursos 

gráficos ou por outras maneiras de explorar a materialidade da palavra. Tal 

consciência de linguagem já está incorporada em sua produção, como o 

próprio poeta afirma: “A coisa concreta está de tal forma incorporada à minha 

sensibilidade que costumo dizer que sou mais concreto que eles: eles não 

começaram concretos, eu comecei.” (LEMINSKI, 1999, p. 208-209) 

Leminski chegou a se matricular nos cursos de Letras e de Direito, mas 

nunca foi aluno regular. Nos anos 60, foi professor de cursinho nas disciplinas 

de Literatura, História e Redação, mas confessa ter se “desencantado com o 

magistério” (LEMINSKI, 1994, p. 9). Realizou uma mudança de interesse 

profissional para a área da publicidade, trabalhando em diversas revistas e 

jornais. No documentário Ervilha da Fantasia, dirigido por Werner Schumann, 

de 1985, afirma: 

 

Foi o domínio da palavra que a poesia me deu que me 

possibilitou, por exemplo, ser jornalista. Eu não sou 

formado em jornalismo e fui jornalista durante vários anos 

e ainda sou; foi o que me possibilitou ser publicitário 

durante quase 10 anos, eu vivi disso durante 10 anos e 

foi a prática da poesia que me deu o domínio da palavra. 

(LEMINSKI, apud SCHUMANN, 1985) 
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Nos anos 60 começou a treinar Judô, alcançando a faixa preta após 

quatro anos de treino. As artes marciais parecem ter sido determinantes para 

sua obra, pelo contato com a filosofia Zen, que influenciou toda a arte e cultura 

do Japão. “Quem quiser entender de Zen, matricule-se na mais próxima 

academia de artes marciais” (LEMINSKI, 1983, p. 102). 

Para Perrone-Moisés (1994, p. 55-58), em seu texto “Leminski: o 

samurai-malandro”, a exatidão poética de Leminski pode ser comparada ao 

golpe de espada de um samurai. O título do texto nos chama atenção por 

conter em si uma síntese da obra leminskiana, expressando a questão do 

paradoxo (como nos títulos de seus livros Caprichos & Relaxos, Distraídos 

Venceremos, por exemplo), assim como a fusão entre Oriente e Ocidente. O 

método de construção de sua poesia vai além da lógica gramatical e discursiva, 

alcançando uma lógica ideográfica, ou seja, que representa as ideias por meio 

de imagens ou símbolos. 

 Durante os anos 60 participou, assinando com o pseudônimo Kung, do 

Concurso de Contos do Paraná, com o conto “Descartes com lentes”. Leminski 

não ganhou o concurso, mas decidiu adaptar a obra de um conto para um 

romance. Em 1975, após anos de trabalho com o livro, lançou Catatau por 

meio de um cartaz publicitário, o que causou polêmica no meio cultural. 

 Leminski trilhou, também, os caminhos da música popular. Aprendeu a 

tocar violão com seu irmão Pedro Leminski, com quem criou várias parcerias. 

Tinha a ideia de um projeto na área de música, que recebeu o título de “em prol 

de um português elétrico”: 

 

A meta é atingir uma estética através de uma tecnologia. 

Assim, o projeto visa a: (a) libertar a música pop da 

imagem do inglês, reputado como veículo ideal para esse 

som; (b) contribuir para a criação de uma música 

BRASILEIRA (ao contrário dos reacionários folclóricos e 

saudosistas que tentam em vão incompatibilizar a cultura 

brasileira com a nova realidade industrial e eletrônica, 
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que veio para ficar), ELÉTRICA E INDUSTRIAL. 

(LEMINSKI, apud VAZ, 2005, p. 143) 

 

Leminski realizou diversas parcerias com artistas como Caetano Veloso, Itamar 

Assumpção, Moraes Moreira etc. Caetano Veloso gravou a música “Verdura”, 

que aparece no disco Outras Palavras. Ney Matogrosso gravou a música 

“Promessas demais” em parceria com Moraes Moreira, tema de abertura da 

novela “Paraíso”, da Rede Globo. 

A Editora Brasiliense fez um convite para que participasse da coleção 

“Encanto Radical”. O poeta propôs escrever a biografia de Cruz e Sousa, a 

primeira de uma série de biografias e traduções para a editora em questão. 

Leminski é poeta e crítico literário, característica que podemos observar nas 

biografias e em seus ensaios. Os textos em questão ultrapassam o gênero, 

mostrando além do registro, uma preocupação com a forma poética. 

Leminski trabalhou na TV Bandeirantes, em São Paulo, no programa 

Jornal de Vanguarda, em 1986. Segundo Renato Barbieri, ex-diretor do 

programa: 

 

Leminski é (os poetas não morrem) um poeta multimídia. 

A sua poesia antevia a velocidade da internet e a 

fugacidade desses tempos modernos. Por isso Leminski 

não teve nem que se adaptar à linguagem da TV. Ele já 

possuía um texto sintético, que é, em tese, o texto 

televisivo. Leminski está à frente de seu tempo. É um 

homem do século XXI. (BARBIERI, apud VAZ, 2005, p. 

336) 

 

Ainda, para Barbieri: 
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O poeta foi um aditivo para todos nós. Trouxe novas 

fórmulas, criou vários vídeo-poesias – os chamados “clip-

poemas” – e demonstrou um grande domínio da 

linguagem audiovisual. Era um casamento perfeito com a 

televisão. (BARBIERI, apud VAZ, 2005, p. 336) 

 

Devido aos excessos com o álcool, faleceu em junho de 1989, aos 44 

anos, de cirrose hepática. 

Paulo Leminski escreveu poemas, romances, contos, biografias, 

traduções, músicas, entre outros gêneros. O discurso poético pode ser 

observado inclusive em sua correspondência com Régis Bonvicino. Entretanto, 

a poesia sempre teve o lugar mais especial em sua produção. 

Na experimentação com os gêneros, investe um movimento de abertura 

com o texto híbrido: “não quero uma forma pura: quero um híbrido, um 

mutante” (LEMINSKI, 1999, p. 142). Sua obra circula em caminhos múltiplos, 

trabalha com outras manifestações de arte e outros códigos de linguagem, 

como a fotografia, as artes plásticas, a história em quadrinhos, a música 

popular, a publicidade. Sua poesia dialogou com diversos movimentos, mas 

sempre inventou um caminho próprio, feito também de desvios em relação ao 

já fixado. 

Sua poesia, segundo ele, já começou concreta. Mas como Leminski se 

relaciona com as demais manifestações artísticas de seu tempo? No Brasil e 

no mundo, as décadas 1960 e 1970 apresentam uma fertilidade de produções. 

É necessário, portanto, definir a trajetória contextual do poeta, evidenciando a 

relação de sua produção com as tendências da época. 

 

Contracultura 

 

 A Contracultura dos EUA começou no final dos anos 50 e teve seu auge 

nos anos 60. Esse conjunto de movimentos foi um modo de contestação e 
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enfrentamento diante da ordem vigente, de caráter radical, que teve o papel de 

revigorar os valores sociais e culturais da época. 

 Fizeram parte da Contracultura, a Beat Generation (que se inicia no final 

dos anos 50) e o movimento Hippie (década de 60). Ambos foram movimentos 

artísticos e comportamentais que surgiram em meio aos acontecimentos 

políticos e sociais nos EUA. A Guerra Fria produziu significativas 

transformações nas estruturas políticas, econômicas e sociais vigentes e, a 

partir da década de 50, houve um grande aumento do poder de influência dos 

EUA sobre a maioria dos países ocidentais. Durante essa década, muitas 

empresas multinacionais, em sua maioria de bens de consumo, instalaram-se 

em diversas regiões do Ocidente. Essa industrialização provocou um acelerado 

processo de modernização das estruturas econômicas e sociais, fazendo com 

que o estilo de vida americano, voltado ao consumismo, se difundisse pela 

América, passando a permear toda a estrutura da sociedade ocidental. 

 Com o desejo da busca por uma nova significação da consciência e da 

sensibilidade, desejo de liberdade e abertura política, os participantes da Beat 

Generation buscaram nas religiosidades e filosofias orientais, como o Zen-

budismo e o hinduísmo, referências opostas às da América consumista do 

período pós-guerra. Os Hippies contestavam esse modo de vida consumista, 

violento e autoritário, de maneira que a frase emblemática do movimento era 

“Paz e amor” (Peace and love). O principal marco histórico do movimento 

Hippie foi o festival Woodstock, que ocorreu em Nova Iorque no ano de 1969. 

Jimi Hendrix, em sua apresentação no famoso festival, protestou por meio da 

música contra a Guerra do Vietnã, tocando o hino nacional dos EUA ao mesmo 

tempo em que recriava com sua guitarra sons da guerra como bombas e 

metralhadoras. Hendrix foi um grande inventor da música, visto que 

desenvolveu a distorção da guitarra, explorou os pedais até o limite e foi o 

primeiro a tocar partes rítmicas e solos simultaneamente. 

 Um aspecto que marcou o comportamento dos grupos em questão foi o 

uso de drogas modificadoras dos estados mentais, como a maconha, o ácido 

lisérgico, cogumelos etc. A utilização dessas substâncias está associada, 

também, à recusa ao modo de vida conservador. Para Paulo Leminski, 
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Nos anos 1960, o uso de drogas modificadoras do 

comportamento ou produtoras de “estados mentais” chegou 

acompanhado de toda uma mitologia sobre o nascimento de 

“uma nova consciência”, “abertura das portas da percepção”, 

“viagem aos espaços interiores da mente”. (C) A maconha e o 

LSD dão a tônica dos anos 1960, sua recusa do “modus vivendi” 

careta, sua busca de uma vida mais colorida, mais perto da 

natureza, mais concreta, menos abstrata, mais poética e 

artística, menos burocrática e administrativa. (LEMINSKI, 2011, 

pp. 36-37). 

 

Essas substâncias, segundo Leminski, têm o poder de potencializar os 

sentidos. O poeta chega a utilizar a expressão trip (em português, viagem), 

típica dessa época, para descrever o registro do poeta Bashô ao contemplar o 

luar na montanha. A palavra causa ambiguidade nesse contexto, pois pode se 

tratar tanto de uma viagem de forma literal, visto que Bashô era um peregrino, 

quanto de uma “viagem mental”, causada por uma sensibilidade aguçada como 

a do poeta japonês. De qualquer forma, Leminski chama atenção para a 

sensorialidade e sinestesia na poesia de Bashô por meio desse trocadilho. 

 Jack Kerouac, autor do romance On the road, considerado o mais 

importante prosador da Beat Generation, foi o responsável pela escolha do 

termo beat. Essa palavra, para Kerouac, possui múltiplas significações, dentre 

elas: batida musical, pulsação, cadência do verso, trajeto, ritmo, compasso, 

além de conter o radical de beatitude. A poesia da Beat Generation é 

representada por nomes como Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg e Gregory 

Corso. Era uma poesia essencialmente oral, feita para ser falada em recitais, 

uma expressão lírica que buscava a liberdade e espontaneidade no conteúdo e 

na forma do verso. Paulo Leminski analisa os poemas de Ferlinghetti: 

 

Nem se pense, porém, que a poesia de Ferlinghetti é puro 

derramamento verbal, sob o signo da entropia, o “enxame de 
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sentimentos inarticulados” que Ezra Pound desprezava, e que 

parece ser o estereótipo, a opinião pública sobre a poesia “beat”. 

(C) Pegue um poema como “The Pennycandystore Beyon The 

El”, que traduzi como “A Loja de Bombom Barato Além do El”, 

basta pegar um poema como esse para ver de quanta artesania 

e domínio da matéria verbal Ferlinghetti é capaz (e, afinal, para 

que servem os poetas a não ser para escrever melhor, mais 

fundo, mais exato, mais inesquecível que todo mundo?). O fluxo 

verbal de Ferlinghetti é rico de todos os efeitos que fazem de 

uma frase poesia e não prosa, ecos sonoros, reflexos fonéticos, 

paralelismos, aliterações, alto grau de fusão do magma verbal. 

 

The pennycandystore beyond the El 

is where I first 

fell in love 

with unreality 

 

A rima interna entre “El” e “fell”. O atrito entre “first” e “fell”. O 

jogo de L entre “El”, “fell”, “love” e “unreality”. Decididamente, isto 

não é prosa. (C) Desafio aqueles que pensam que traduzir 

poesia “beat” seja apenas questão de verter “sentidos”, não 

trans-criação, a me passar para o vernáculo coisas como estas 

do poema “Endless Life”, 

 

Brave the heating heart of flaming life 

its beating and pulsing and flame-outs, 

 

apenas (?) pelo sentido, passando por cima da fina tapeçaria 

harmônica no acorde de B/FL/P/PL/FL. (LEMINSKI, 2011, pp. 

262-264). 
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 Ao mesmo tempo em que ocorria nos EUA o movimento de 

Contracultura, no Brasil estava acontecendo a Poesia Concreta, a partir da 

década de 50. Sobre isso, Leminski afirma: 

 

A título de paradoxo, daria para constatar que, nesse momento, 

a poesia norte-americana buscava o que o Brasil, país de 

analfabetos, tem de sobra, a oralidade. E o Brasil, ao contrário, 

no setor mais radical de sua poesia, buscava aquilo que a 

civilização tecnológica norte-americana produzia de mais vivo, 

na área de comunicação de massas. Estranhas inversões, 

destinos cruzados. (LEMINSKI, 2011, p. 267). 

 

Poesia Concreta, Tropicália e poesia Marginal 

 

A Poesia Concreta foi uma vertente importante desde a década de 50, 

que se estendeu pela década de 60. Os concretistas foram poetas de formação 

erudita, que defenderam uma postura crítica e racionalista sobre o fazer 

poético, em que os materiais verbais deveriam passar por um crivo severo, as 

palavras escolhidas e organizadas com critério e precisão e os experimentos 

com a linguagem defendidos teoricamente. O poema era visto como um 

artefato, produzido de forma meticulosa. Todas essas características 

demonstram poetas rigorosos. 

A Poesia Marginal dos anos 70, por outro lado, tem como característica 

a liberdade, a espontaneidade, o extravasamento da sensibilidade e a ausência 

de rigor formal. Foi uma poesia popular, coloquial e despretensiosa, que 

valorizava a experiência imediata e que não produziu teoria. Leminski define 

essa prática poética como “‘flashes’ instantâneos, registros-relâmpago de 

miniexperiências, estalos líricos, de breve duração e efeito imediato. (C) com 
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completo descaso por qualquer tipo de organização do material verbal, 

entregue apenas aos ímpetos do ‘saque’.” (LEMINSKI, 2011, p. 59). 

A poesia Marginal foi popular não apenas pelo seu discurso espontâneo 

e informal, mas pela originalidade e inovação em sua maneira de distribuição, 

feita por meio de tiragens mínimas em mimeógrafos, panfletos, folhas soltas 

distribuídas de mão em mão, em filas, shows e estádios. A poesia, nessa 

época, estava sendo reduzida porque passou a não ter espaço nas vias 

tradicionais como as páginas dos livros publicados por editoras. Além disso, 

era uma linguagem influenciada pelo cotidiano urbano e industrial, pela 

publicidade, o que vinculou a poesia, também, ao outdoor, ao cartaz, ao pôster, 

à TV e ao encarte de disco de música popular brasileira. A Poesia Marginal 

conseguiu alcançar o grande público, participar da vida das pessoas, fazendo 

“uma ligação direta entre a poesia e a vida”, recuperando a diversão e o prazer 

da poesia, sua dimensão lúdica. Para Leminski, “essa foi a pequena grande 

contribuição da poesia dos anos 1970.” (LEMINSKI, 2011, p. 61). 

Em todas essas características, a poesia Marginal parece ser o oposto 

da poesia Concreta, porém, de certa forma, a poesia Marginal ou “alternativa” 

realizou alguns pressupostos da Concreta. A brevidade e a síntese, afim ao 

título de anúncio, à frase de outdoor e ao epigrama, demonstram qualidades 

em comum entre as duas manifestações artísticas, em que o momento 

histórico, marcado pelos avanços tecnológicos e industriais, influencia na forma 

do poema. Assim como a preferência por formas breves e poemas curtos, as 

duas expressões vinculam seus poemas a outros suportes que não o livro e 

utilizam palavras do cotidiano urbano e industrial. 

 A existência do Movimento Tropicalista, que durou entre 1967 e 1968, foi 

fundamental para a formação da Poesia Marginal. A Tropicália comporta 

elementos do Concretismo e da Poesia Marginal pelo seu caráter popular e, ao 

mesmo tempo, erudito. As repercussões do movimento não pararam por aí, 

visto que influenciou, também, a Vanguarda Paulista, que se reunia no Teatro 

Lira Paulistana inicialmente no ano de 1979 e era composta por nomes como 

Itamar Assumpção, Arrigo Barnabé e Tetê Espíndola. Itamar Assumpção foi 



23 

 

parceiro de Leminski nas composições de canção popular e era um artista com 

uma proposta intersemiótica, articulando a música com outras linguagens. 

 Tropicália ou Panis et Circensis é o nome do disco-manifesto do 

Movimento Tropicalista, lançado em 1968. No ano anterior, houve o III Festival 

de Música Popular da TV Record, em que Caetano Veloso apresentou sua 

canção “Alegria, Alegria” e Gilberto Gil, ao lado dos Mutantes, apresentou a 

música “Domingo no Parque”. O festival de 67 foi bastante representativo, visto 

que os primeiros traços do Movimento Tropicalista estavam sendo esboçados 

na apresentação dessa noite. O artista plástico carioca Hélio Oiticica foi o 

responsável pelo nome Tropicália, título de sua obra que consistia em um 

caminho rodeado de plantas tropicais, onde no chão havia areia para ser 

pisada por pés descalços, desembocando num aparelho de TV ligado. 

 A obra de Oswald de Andrade, as ideias contidas em seus manifestos, 

especialmente o “Antropófago”, assim como a linguagem modernista 

influenciaram profundamente o Movimento Tropicalista. O “Manifesto 

Antropófago” explicita a metáfora da devoração, a ideia de que não deve haver 

imitação da arte estrangeira, mas sim uma assimilação da informação nova 

para reinventá-la e apropriá-la com qualidades nossas para que se torne 

autônoma. Para Caetano Veloso, “A ideia do canibalismo cultural servia-nos, 

aos tropicalistas, como uma luva.” (VELOSO, 2008, p. 242). 

 A Tropicália não foi um movimento que ocorreu apenas no âmbito da 

música, foi uma tendência artística que ocorreu no cinema, teatro e nas artes 

plásticas. Era evidente a aproximação dos músicos Gilberto Gil, Caetano 

Veloso, Tom Zé, Gal Costa, Mutantes e do arranjador e maestro Rogério 

Duprat com a arte de Hélio Oiticica, com a linguagem cinematográfica de 

Glauber Rocha, Cacá Diegues e Joaquim Pedro de Andrade, assim como com 

o teatro de José Celso Martinez Corrêa – responsável pelo espetáculo O Rei 

da Vela, de Oswald de Andrade, apresentado depois de 30 anos de sua 

criação. Indo além, a música tropicalista incorporava em sua estrutura a 

linguagem dessas manifestações artísticas e, ainda, a linguagem televisiva e 

publicitária. 
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A Tropicália retoma os ritmos folclóricos e regionais, utilizando 

instrumentos como o berimbau e o violão sobrepostos aos acordes de guitarra. 

Por exemplo, a música “2001”, composição de Tom Zé com a banda Mutantes, 

em um momento é cantada e tocada com sotaque e viola caipira, enquanto em 

outro trecho são utilizadas guitarras elétricas, recursos tecnológicos e efeitos 

eletrônicos. Em sua construção, a Tropicália se utiliza do processo 

cinematográfico da montagem, produzindo uma linguagem marcada pela 

visualidade e pela colagem, num modo cubista de fragmentar as imagens. 

Utiliza-se, também, de uma linguagem essencialmente televisiva, fluxo 

marcado pela imersão no mundo das notícias, da propaganda e da TV, além de 

uma teatralização da música. Isso pode aparecer tanto na construção das 

letras quanto nos efeitos sonoros. Interessante observar como os arranjos se 

relacionam com as letras, como na música “Panis et Circensis”, em que há 

barulho de conversas, de pratos e talheres, criando a cena das pessoas na 

sala de jantar. O momento histórico marcado pela ditadura militar é importante 

para a construção dessa arte, não à toa, sons referentes ao militarismo 

aparecem o tempo todo no disco. 

A Tropicália estava “antenada” com a vanguarda e incorporava novas 

experiências culturais ao mesmo tempo em que redescobria a tradição, 

reelaborando todos esses aspectos para criar uma nova arte. A poesia, em sua 

gênese, é uma expressão oral que, na verdade, mesmo quando passou a ser 

escrita, nunca se distanciou da música, por meio da rima e do ritmo. A música 

tropicalista recupera, no sentido de não desvincular poesia e música, os 

primórdios da poesia. Mas, mesmo sendo uma poesia cantada, mantém o 

caráter escrito, visto que o encarte do disco possuía poemas visuais, como 

“Batmakumba”, composição de Caetano Veloso e Gilberto Gil, que faz uma 

referência à bandeira nacional, remetendo-nos ao momento histórico do Brasil 

em plena ditadura militar: 
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Batmakumbayêyê batmakumbaobá 
Batmakumbayêyê batmakumbao 
Batmakumbayêyê batmakumba 
Batmakumbayêyê batmakum 
Batmakumbayêyê batman 
Batmakumbayêyê bat 
Batmakumbayêyê ba 
Batmakumbayêyê 
Batmakumbayê 
Batmakumba 
Batmakum 
Batman 
Bat 
Ba 
Bat 
Batman 
Batmakum 
Batmakumba 
Batmakumbayê 
Batmakumbayêyê 
Batmakumbayêyê ba 
Batmakumbayêyê bat 
Batmakumbayêyê batman 
Batmakumbayêyê batmakum 
Batmakumbayêyê batmakumbao 
Batmakumbayêyê batmakumbaobá 

 

Naquela época, houve muitas manifestações de rejeição às novidades 

que os tropicalistas traziam. Os concretistas, porém, enxergavam uma 

concordância com as ideias dos tropicalistas e faziam sua defesa. Entre as 

acusações que faziam a eles, destacavam-se a de serem comerciais e de 

utilizarem uma estética que agredia a tradição da música brasileira. A utilização 

de elementos como guitarras, música pop e rock, assim como a linguagem 

publicitária ofendia os nacionalistas, que entendiam que essa nova realidade 

mundial era incompatível com a música brasileira. Caetano Veloso comenta a 

respeito dessa questão: 

 

Para demonstrar que, enquanto a música popular brasileira, 

como que envergonhada do avanço que dera, voltava a recorrer 

a superados padrões e inspirações folclorísticos, a música 

estrangeira também popular, mas de um outro folclore não 
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artificial nem rebuscado, o ‘folclore urbano’, de todas as cidades, 

trabalhado por todas as tecnologias modernas, e não 

envergonhado delas, conseguia atingir facilmente a popularidade 

que a música popular brasileira buscava, com tanto esforço e 

tamanha afetação populística. Cúmulo do paradoxoC (VELOSO, 

2008, p. 205) 

 

 Durante a década de 50 e início da de 60, a Bossa Nova, as canções de 

protesto e as canções dos festivais, apesar de ter a televisão (veículo de 

massa), como principal meio de transmissão, ainda mantinha um discurso que 

defendia a tradição e a “pureza” de nossa música. Havia uma diferença entre 

programas como “O Fino da Bossa”, apresentado por Elis Regina e a “Jovem 

Guarda”, por Roberto Carlos; o primeiro possuía um caráter nacional com ar 

erudito, enquanto o segundo tinha influências internacionais e era comercial. 

Augusto de Campos discutiu as diferenças entre esses dois programas e 

afirmou que “O Fino da Bossa” não incorporou os novos elementos surgidos na 

época no cenário artístico mundial e a “Jovem Guarda”, mesmo que de forma 

ingênua, já o fazia. O movimento tropicalista surge nesse momento e coloca a 

estética e o mercado num mesmo plano, criando uma síntese dessas 

tendências, demonstrando que é possível fazer uma arte crítica e, ao mesmo 

tempo, que atinja o grande público. Para Caetano Veloso, assumir essa 

postura “tratava-se de criticar a cultura de massa de dentro e por meio dela” 

(VELOSO, 2008, p. 116). Ainda, Caetano Veloso, retomando Maiakóvski e 

Oswald de Andrade, afirma: “na minha profissão não se pode aceitar nada 

menos do que fazer a massa mundial comer o biscoito fino que se fabrica no 

Brasil.” (VELOSO, 2008, p. 253). 

 Paulo Leminski, no papel de poeta e crítico, refletiu a respeito da 

produção artística de seu tempo, realizando alguns diálogos. Em relação à 

poesia Beat, discorda do que parece ser a opinião geral sobre o movimento, ou 

seja, um extravasamento natural e inarticulado da sensibilidade, produção que 

privilegia o sentido e não a forma. Para provar seu argumento de que a poesia 

Beat se preocupava com a forma, se vale do poeta Ferlinghetti, evidenciando 

os complexos jogos sonoros e tessituras fonéticas em seus poemas. Leminski 
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chama atenção para o caráter oral da poesia Beat, referindo-se a ela como 

música, feita para ser recitada, e afirma: “Ginsberg, Ferlinghetti e Corso são 

vozes que, enquanto a alma humana tiver ouvidos para ‘a voz que é grande 

dentro da gente’, não vai faltar amor pra eles.” (LEMINSKI, 2011, p. 267). Além 

do comportamento avesso à sociedade de consumo e da busca por filosofias 

orientais, Leminski recupera da Beat Generation a qualidade oral, realizando 

uma verdadeira artesania no aspecto sonoro de seus poemas. 

 No Brasil, a produção de Paulo Leminski estava alinhada com os ideais 

tropicalistas, fazendo uma arte que se vale de diversas linguagens, que rompe 

as fronteiras entre cinema, poesia, música, fotografia, linguagem publicitária e 

televisiva. Ainda, a mistura da cultura erudita com a popular era uma proposta 

de ambos. Leminski trilhou o caminho da música popular, em que defendia a 

composição de uma música pop brasileira, escrita em português, a utilização 

de novas tecnologias e a incorporação de elementos estrangeiros na música 

brasileira, retomando, como os tropicalistas, o “Manifesto Antropófago” de 

Oswald de Andrade. 

 A poesia Marginal foi alvo das críticas negativas do poeta, que declarou: 

“poesia marginal, alternativa, uma poesia, como é que eu vou dizer, de manga 

de camisa, poesia feita sem nenhuma aparência de rigor formal (C) estou farto 

da incompetência técnica da década de 70.” (LEMINSKI, 1987, pp. 296-297). 

Porém, Leminski enxerga uma “pequena grande” contribuição da poesia 

Marginal, que foi recuperar a dimensão lúdica da poesia: “Sem essa dimensão, 

a poesia vira um departamento da semiologia, da lingüística ou uma 

dependência das ciências sociais.” (LEMINSKI, 2011, p. 61). 

 

1.2. Breve história da forma do haicai 

 

A produção de poesia milenar do Japão desenvolveu gêneros muito 

breves. A poesia clássica japonesa é composta metricamente de sequências 

de 5 e 7 sílabas. Essa poesia tradicional, denominada tanka ou waka (até o 

século XVI, o tanka era a forma por excelência, portanto, a palavra waka, que 
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significa “poesia japonesa por oposição à chinesa”, era utilizada como 

sinônimo), consiste em 31 sílabas divididas em duas estrofes, em uma 

sequência de 5-7-5 / 7-7. A estrutura dual do poema propiciou a composição 

em dupla, em que um poeta escrevia o terceto – poema inicial denominado 

hokku – e o outro o dístico. Essa estrutura dialogada, ao mesmo tempo em que 

apresenta uma relação entre as estrofes e que grande parte de sua beleza 

salte disso, vem determinar uma independência dos dois segmentos, caráter 

importante para a modificação das formas, até chegar ao haicai autônomo. O 

tanka era praticado nos meios nobres, aristocráticos e imperiais. Nas palavras 

de Leminski (2011, p. 321), “o tanka é o primo rico do haicai”. 

Essa forma de compor deu origem a um novo gênero, o renga, que 

significa canto interligado. O ambiente onde ocorria sua produção era o palácio 

e era uma atividade da aristocracia medieval japonesa. O renga segue a 

mesma metrificação do tanka, mas sem limite máximo ou mínimo de 

segmentos. A partir do século XIV houve a introjeção de inúmeras regras para 

a elaboração do renga, levando a uma artificialização excessiva e dificuldade 

na composição. Dessa maneira, o gênero renga se popularizou e começou a 

ser realizado em meios externos à corte, em que a ascendente classe dos 

mercadores, os soldados e os monges começaram a participar, eliminando 

muitas regras complicadas e passando para maneiras mais informais. Essa 

nova maneira passou a ser denominada haikai-renga e tem como característica 

o humor e a comicidade, a liberdade e a espontaneidade. 

 O gênero haikai-renga se propagou pelas grandes cidades e 

desenvolveu tendências divergentes, em que se destacam duas escolas: a de 

Teitoku, chamada Teimon – que pretendia rebuscar a poesia como o waka, 

evitando termos vulgares – e a de Sôin, chamada Danrin – que era coloquial e 

de humor corrosivo, possuía aversão ao excessivo convencionalismo (o poeta 

Sôkan foi precursor dessa tendência, promovendo uma ação demolidora, pois 

era contra as “boas maneiras” do tanka). 

 

No entanto, com Sôkan ou Moritake, Teitoku ou Sôin, o haikai é 

ainda ou o avesso, ou a bastardização ou a sombra do renga, e 
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só com Bashô (1644-1694) e com o triunfo da Shômon (Bashô + 

mon) o haikai ocupará seu lugar como gênero diferente e 

autônomo, em que o pessoal e o impessoal, o alto e o baixo, o 

elegante e o grotesco compõe um mesmo mundo, cheio de 

sentido e de vida. (FRANCHETTI, 1996, p. 16) 

 

Os três grandes nomes do haikai são Bashô, Buson (1716-1784) e Issa 

(1763-1828), poetas que pertenceram a um mesmo tempo, o chamado período 

Tokugawa. Os três poetas foram mestres de haikai-renga, produção dialogada, 

e o poema de 17 sílabas isolado, o hokku, não era alvo de suas reflexões. A 

seguir, um fragmento de um desses poemas coletivos de Bashô e seus 

amigos, com tradução de Octavio Paz vertida de forma literal para o português: 

 

O aguaceiro invernal 

incapaz de esconder a lua 

deixa-a escapar-se de seu punho. 

(Tokoku) 

Enquanto caminho sobre o gelo 

piso relâmpagos: a luz de minha lanterna. 

(Jugo) 

Na aurora, os caçadores 

atam às suas flechas 

brancas folhas de fetos. 

(Yasui) 

Abrindo de par em par 

a porta norte do palácio: a Primavera! 

(Bashô) 
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Entre os rastelos 

e o estêrco dos cavalos 

fumega, cálido, o ar. 

(Kakei) 

 

O poema inicia-se com a chuva, o inverno e a noite. A imagem 

da caminhada noturna sobre o gelo convoca a da aurora fria. 

Logo, como na realidade, há um salto e irrompe, sem aviso 

prévio, a primavera. O realismo da última estrofe modera o 

excessivo lirismo da anterior. (PAZ, 2009, p. 158) 

 

Foi apenas com o poeta Masaoka Shiki (1867-1902) que o hokku passou 

a ser considerado de maneira autônoma, como forma literária. Shiki, 

considerado o 4º grande nome do haiku, viveu um período de confronto e 

integração do Japão antigo com o Ocidente, a modernização Meiji, e tinha 

como missão preservar e multiplicar o interesse pela poesia japonesa em 

tercetos de 5-7-5 sílabas e com expressão condensada e direta, que se 

exprime por meio da imagem. Shiki participou ativamente nas publicações em 

revistas e jornais da época, como poeta e crítico de haiku, sempre buscando 

manter viva a essência da poesia japonesa. Shiki foi o criador do termo 

“haiku”, que é a aglutinação de haikai e hokku, sendo haikai o gênero e hokku 

o poema inicial. Shiki criou o termo devido à necessidade de expressar um 

poema produzido de forma isolada e autônoma, não mais integrante de um 

diário, de um hai-ga (ou zen-ga) ou de uma sessão de renga. Os poetas Paulo 

Leminski e Octavio Paz nos ensinam sobre os gêneros do Japão: 

 

Não se pode falar do haikai sem falar em “hai-ga”: grande 

número dos melhores haicais dos grandes haikaisistas (“haiku-

jin”, em japonês) são apenas a parcela verbal de um “hai-ga” (ou 

“zen-ga”), misto de desenho e texto-haikai. O “hai-ga” é uma 
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unidade intersemiótica, de natureza verbi-voco-visual (palavra-

som-imagem, num só gesto). (LEMINSKI, 1983, p.41) 

 

E ainda, sobre o diário: 

 

Ninguém pense que (Bashô) publicou estes haikais 

(“nipogramas”, “ideolágrimas”) em coleções de poemas, como 

fazemos no Ocidente. Os haikais de Bashô são parte de outras 

formas: o nikki e o hai-ga (zen-ga). Nikki, em japonês, é “diário”, 

na literatura japonesa, um gênero maior. No Ocidente, o diário 

não chegou à maioridade, como forma literária, nunca tendo 

atingido, por exemplo, o status e a estatura do soneto, da 

epopéia ou do romance. C Na literatura japonesa, o diário é um 

dos gêneros mais importantes. (LEMINSKI, 1983, p. 60-61) 

 

Os diários são um gênero muito antigo e popular na literatura 

japonesa. (C) Bashô escreveu cinco diários de viagem, 

verdadeiros cadernos de esboços, impressões e apontamentos. 

Estes diários são exemplos perfeitos de um gênero em voga na 

época de Bashô e do qual ele foi um dos grandes mestres: o 

haibun, texto em prosa que rodeia, como se fossem ilhotas, um 

conjunto de haiku. Poemas e passagens em prosa se completam 

e reciprocamente se iluminam. O melhor desses cinco diários de 

viagem é, segundo a opinião geral, Oku-no-Hosomichi. Nesse 

breve caderno composto de velozes desenhos verbais e súbitas 

alusões, a poesia mistura-se à reflexão, o humor à melancolia, a 

anedota à contemplação. (PAZ, 2009, p. 165) 

 

As possibilidades de distribuição espacial do haicai são várias, em 

japonês pode ser escrito em uma, duas, três ou quatro linhas verticais, porém, 

seus três segmentos são definidos. O que define cada verso do haicai não é o 

número de linhas, por mais livre que essa forma poemática tenha se tornado, 
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obedece a um esquema de organização, algo como “a forma de um conteúdo”. 

Vamos seguir um poema de Bashô para exemplificar: 

 

chuva de primavera 

a água escorre do teto 

pelo ninho de vespas 

(BASHÔ, apud LEMINSKI, 1983, p. 51) 

 

Chuva de primavera: Um dos versos do haicai geralmente se refere às 

estações do ano, de maneira direta ou indireta. As edições japonesas de haicai 

são divididas sazonalmente. Porém, o verso de estação, climático (em japonês, 

kigo), também pode se referir a qualquer elemento da natureza ou a uma 

circunstância absoluta, cósmica (lua de verão, tarde de outono, inverno, 

amanhecer, ano novo, pedra, sol, lua, estrelas, pássaro, mosca). O kigo é um 

verso anunciativo, uma condição geral. 

A água escorre do teto: No segundo verso sempre há a ocorrência de um 

evento, uma ação, o inesperado, a surpresa, acidente, mudança, variante. 

Pelo ninho de vespas: O terceiro verso é o resultado da interação entre a 

condição absoluta e a variante, do encontro dos dois surge o remate. 

Octavio Paz, analisando o seguinte poema de Bashô, afirma: 

 

Velho tanque 

O sapo salta 

O som da água 

 

Aqui nos defrontamos com uma quase prosaica enunciação de 

fatos: o tanque, o salto da rã, o esguicho da água. Nada menos 
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“poético”: palavras comuns e um feito insignificante. Bashô nos 

deu simples apontamentos, como se nos mostrasse com o dedo 

duas ou três realidades desconexas que, de algum modo, têm 

um “sentido” que nos cabe descobrir. O leitor deve recriar o 

poema. Na primeira linha encontramos o elemento passivo: o 

velho tanque e seu silêncio. Na segunda, a surpresa do salto da 

rã que rompe a quietude. Do encontro desses dois elementos 

deve brotar a iluminação poética. E esta iluminação consiste em 

retornar ao silêncio do qual o poema partiu, só que agora 

carregado de significação. À maneira da água que se expande 

em círculos concêntricos, nossa consciência deve expandir-se 

em ondas sucessivas de associações. O pequeno haiku é um 

mundo de ressonâncias, ecos e correspondências. (PAZ, 2009, 

163-164) 

 

1.3. Ideograma: ideia e imagem 

 

Haroldo de Campos, em seu livro A arte no horizonte do provável, 

escreve dois ensaios sobre a poesia japonesa e os problemas de sua tradução: 

“Haicai: homenagem à síntese” e “Visualidade e concisão na poesia japonesa”, 

nos quais discute aspectos fundamentais do haicai e do ideograma. Ele afirma 

que o Ocidente, frequentemente, enxerga essa forma poética de maneira 

suave e decorativa, enfraquecendo essa poesia altamente condensada e 

vigorosa. Ele propõe, então, uma nova abordagem ao haicai, tratando de 

questões da tradução: “tradução criativa, recriação, transcriação – é vista como 

forma de crítica.” (CAMPOS, H. 2010, p. 10). 

Para Haroldo de Campos, os processos de composição e técnicas de 

expressão utilizadas no haicai encontram paralelo no Ocidente apenas em 

pesquisas modernas. Ele cita como exemplo o Imagismo de Ezra Pound, em 

que “as ideias poéticas são melhor expressas pela apresentação de imagens 

concretas do que por comentários.” (KEENE, apud CAMPOS, H. 2010, p. 56). 
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A estrutura do ideograma (kanji), por natureza, revela um processo de 

composição por justaposição direta de seus elementos, característica que, no 

haicai, é elevada ao grau máximo. Para Haroldo de Campos (2010, p. 56), “um 

ideograma isolado pode serC um verdadeiro poema completo.” Além disso, 

afirma que o idioma japonês é aglutinante, o que possibilita a criação de ideias 

que se reúnem num todo, ao exemplo das palavras-valise de Lewis Carrol: 

 

Na verdade, a “palavra-valise” é quase que uma contraparte 

verbal do ideograma, ou seja, a reprodução do efeito do 

ideograma através da palavra, que já não mais secciona, mas 

incorpora em um “continuum” os vários elementos da ação ou da 

visão. Nela se procura preservar aquela “qualidade de uma 

contínua pintura em movimento”, de desenrolar cinematográfico, 

que Fenollosa ressalta no ideograma chinês (ou japonês). 

(CAMPOS, H. 2010, p. 58) 

 

Fenollosa (1977, p. 130) observa que “neste processo de compor, duas 

coisas conjugadas não produzem uma terceira, mas sugerem alguma relação 

fundamental entre ambas.” Podemos afirmar, tendo em vista tais 

considerações, que o haicai é um modo de operar pela analogia. 

Eisenstein (1977), em ensaio intitulado “o princípio cinematográfico e o 

ideograma” (inicialmente publicado como posfácio ao livro Cinema Japonês, de 

N. Kaufman, 1929), em que o diretor russo critica a produção de cinema do 

Japão até aquela década, propondo aplicar esse método das demais formas 

artísticas do Japão ao cinema. Que método seria esse, presente na pintura, no 

teatro, no desenho e, que mais nos interessa, na poesia do Japão, menos em 

seu cinema? É a técnica da montagem que, para Eisenstein, é a força básica 

da cinematografia. 

A representação de um objeto na escrita chinesa, esquematizada em 

hieróglifos, mantém a semelhança com o seu original, de forma pictográfica. 

“Do amálgama de hieróglifos isolados saiu – o ideograma.” (EISENSTEIN, 
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1977, p.167). As considerações de Eisenstein sobre a estrutura do ideograma 

coincidem com as de Fenollosa: 

 

A combinação de dois hieróglifos não deve ser considerada 

como uma soma deles e sim como seu produtoC cada um 

deles, separadamente, corresponde a um objeto, mas sua 

combinação corresponde a um conceito. A combinação de dois 

elementos suscetíveis de serem “pintados” permite a 

representação de algo que não pode ser graficamente retratado. 

(EISENSTEIN, 1977, p. 167). 

 

 Eisenstein (1977, p. 168) afirma que este é o método da montagem. “De 

um cinema que busque um laconismo máximo para a representação visual de 

conceitos abstratos.” É difícil não estabelecer, a partir desse pensamento, uma 

relação com o haicai. O poder de síntese dos ideogramas possibilita a 

compreensão de muitas ideias e imagens de forma condensada. “São frases 

de montagem. Séries de tomadas”. (p. 170). Além disso, a montagem consiste 

em unir diferentes planos desintegrados para reorganizar um acontecimento 

num todo. Isso ocorre também no haicai, em que o leitor deve reorganizar o 

poema. Cada um de seus versos pode ser comparado a uma tomada de 

câmera. 

Tendo em vista a importância dos estudos sobre o ideograma para a 

Poesia Concreta, é importante retomar aspectos de sua linguagem. 
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1.4. A linguagem da Poesia Concreta 

 

O movimento de poesia concreta, iniciado oficialmente em 1956 com a 

inauguração da Exposição Nacional de Arte Concreta, primeiramente na capital 

paulista e posteriormente no Rio de Janeiro, teve como principais 

representantes Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos. 

A poesia concreta surgiu com nova informação estética no Brasil dos 

anos 50 a 60, em um momento histórico marcado pelos avanços tecnológicos e 

pela industrialização. Dessa forma, a poesia concreta se inscreveu em novos 

suportes como revistas, jornais, outdoores (no caso do slogan) e encartes de 

CD (como letra de música), não estando mais vinculada apenas ao livro. 

Em sua construção, a poesia concreta comporta a palavra carregada de 

sentido, de som e de imagem e, para designar essa ideia, foi necessário criar 

uma nova expressão: verbivocovisual. Para compor tal organização, utilizam-se 

recursos gráficos como cores, fontes e distribuição do texto no espaço da 

página de forma a causar efeitos diversos. A diferença dos caracteres de 

impressão pode ditar a entonação do poema, assim como o espaço em branco 

pode assumir a importância do silêncio, por exemplo. Na poesia concreta, em 

especial, não existe forma dissociada de conteúdo. 

O método de construção da poesia concreta vai além da lógica 

gramatical e discursiva, a ruptura com o verso tradicional é máxima, 

alcançando uma lógica ideográfica, ou seja, que representa as ideias por meio 

de imagens ou símbolos. Para Augusto de Campos (2006, p. 37), essa maneira 

de compor é uma “revolução: porque é preciso que nossa inteligência se 

habitue a compreender sintético-ideograficamente em lugar de analítico-

discursivamente”. 

Os concretistas tiveram como um de seus principais precursores o poeta 

simbolista francês Mallarmé, com seu poema Un Coup de Dés (“Um lance de 

dados”), e denominaram esse novo pensamento encontrado no poema 

mallarmaico como a “crise do verso”. Para Augusto de Campos (2006, p. 31), o 
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poeta estava “entreabrindo as portas de uma nova realidade poética”, tal a 

importância do poema em questão para a poesia posterior. Outros precursores 

da poesia concreta são Ezra Pound, Apollinaire, E. E. Cummings e James 

Joyce. No Brasil, podemos citar Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e João 

Cabral de Melo Neto. Segundo Augusto de Campos: 

 

A verdade é que as “subdivisões prismáticas da Idéia” de 

Mallarmé, o método ideogrâmico de Pound, a apresentação 

“verbivocovisual” joyciana e a mímica verbal de Cummings 

convergem para um novo conceito de composição, para uma 

nova teoria de forma – uma orgaoforma – onde noções 

tradicionais como princípio-meio-fim, silogismo, verso, tendem a 

desaparecer e ser superadas por uma organização poético-

gestaltiana, poético-musical, poético-ideogrâmica da estrutura: 

POESIA CONCRETA. (CAMPOS, A. 2006, p. 42) 

 

O poeta Paulo Leminski, inserido no panorama da poesia 

contemporânea brasileira, é frequentemente tratado pela crítica pelas 

convergências de sua obra com a poesia concreta. De fato, Leminski manteve 

uma proximidade com o movimento de poesia concreta, a começar por sua 

participação no I Congresso Brasileiro de Poesia de Vanguarda, realizado em 

Belo Horizonte no ano de 1963. No ano seguinte, Leminski estreou cinco de 

seus poemas na Revista Invenção, criada pelos concretistas Augusto de 

Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos. Para relacionar a obra de 

Paulo Leminski com a poesia concreta, é necessário que se discuta conceitos 

como o de influência e o de intertextualidade. Como observamos 

anteriormente, os poetas concretistas tiveram seus precursores, já que nenhum 

texto surge do nada. A literatura é uma rede de sentidos, que dialoga com as 

obras anteriores e com as contemporâneas. A noção de influência percebe o 

objeto artístico segundo uma lógica de origem e derivações, o que pressupõe 

que o texto anterior é superior ao posterior. Julia Kristeva, estudiosa de 

Bakhtin, desenvolveu a teoria da intertextualidade, em que afirma que “todo 
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texto se constrói como um mosaico de citações, todo texto é absorção e 

transformação de textos; ele é uma escritura-réplica (função e negação) de 

outro (dos outros) texto(s)” (KRISTEVA, apud PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 

94). Dessa forma, podemos analisar a integração de elementos alheios no 

texto novo sem hierarquias, relativizando conceitos como originalidade, 

propriedade e anterioridade. As fontes podem ser consideradas por outro ponto 

de vista, no sentido de verificar como foram transformadas, deformadas, e não 

apenas como influência e recepção passiva. Para Leyla Perrone-Moisés, 

 

(C) podemos dizer que há influência quando há transferência e 

enxerto de um ou mais elementos (imagem, léxico, estrutura 

sintática, etc.) sem que o texto receptor dê a esse(s) 

elemento(s) uma nova função, produzindo uma nova 

significação. Inversamente, há intertexto, no sentido forte do 

termo, quando o primeiro texto (o texto tutor) é absorvido, 

desviado ou mesmo subvertido. (C) Na influência, há perda de 

informação; no intertexto, há ganho de informação nova. Na 

influência, há recepção passiva e imitação reverente; no 

intertexto, há crítica e transformação irreverente (o que não 

exclui uma certa forma de homenagem). (PERRONE-MOISÉS, 

2000, p. 474) 

 

Perrone-Moisés, em seu ensaio “Literatura Comparada, Intertexto e 

Antropofagia”, comenta as propostas de Jorge Luis Borges sobre a subversão 

do conceito de tradição, observando que o passado literário é modificado pela 

introdução de uma nova obra, que altera a leitura das anteriores. A tradição, 

vista dessa maneira, não é absoluta, mas está em contínua transformação: 

 

Em “Kafka e seus precursores”, ele (Borges) observa como uma 

obra forte nos obriga a uma releitura de todo o passado literário, 

onde passaremos a encontrar não as fontes daquele novo autor, 



39 

 

mas obras que se tornam legíveis e interessantes porque existe 

esse autor moderno; obras que passam a ser, então, 

“precursoras” dessa nova obra. (PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 

95) 

 

Para Perrone-Moisés (2000, p. 474), ainda: “Só os grandes são capazes 

de dialogar, em pé de igualdade, com os anteriores, ou até, como dizia Borges, 

de transformá-los em ‘precursores’”. Assim, constatamos que a introdução da 

poesia concreta nos convida a uma revisão de nosso passado literário, de 

autores como o próprio Oswald de Andrade; assim como a introdução de uma 

obra como a de Paulo Leminski faz com que voltemos os olhos para a poesia 

concreta com um outro olhar. Podemos afirmar que poetas como os 

concretistas e como Paulo Leminski partilham da Antropofagia de Oswald de 

Andrade, que consiste em uma devoração crítica de qualidades alheias para 

serem integradas de forma nova. Neste ponto, possui convergências com a 

teoria da intertextualidade, por compreender a literatura como sistema de 

trocas; também coincide com Borges sobre a tradição, por concebê-la de 

maneira sincrônica. 

O simbolismo é precursor da poesia concreta no sentido de ter sido o 

primeiro movimento a utilizar o extra verbal na poesia, inaugurando uma nova 

realidade poética, um novo conceito de composição. A poesia concreta dialoga 

profundamente com o simbolismo nesse sentido. Leminski escreveu a biografia 

de Cruz e Sousa, o poeta simbolista brasileiro, em que discute essas questões 

que inauguraram a poesia moderna. Também escreveu a biografia de Bashô, 

em que nos demonstra que a antiga poesia japonesa já realizava esse método 

de construção presente na poesia moderna. O que se pretende é traçar as 

convergências entre as diferentes poesias com as quais Leminski dialogou, 

mas mostrar as convergências entre elas, fundamental para a construção de 

sua poética. 
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Capítulo II – Anseios teóricos: biografias e ensaios 

 

2.1. Cruzamentos imagéticos: as biografias de Cruz e Sousa e Bashô 

 

Leminski escreveu as biografias de Cruz e Sousa, Matsuó Bashô, Jesus 

e Trotsky. Foram selecionadas, para o presente estudo, por tratarem de poesia, 

as biografias do poeta brasileiro simbolista Cruz e Sousa e do poeta japonês, 

considerado o pai do haicai (“papai-haikai”), Bashô. 

Para Perrone-Moisés, a crítica dos criadores geralmente se refere aos 

seus autores preferidos, considerados clássicos. Por isso, é uma crítica 

positiva, que busca ressaltar as qualidades e não os defeitos. “Os autores 

escolhidos por eles são, ao mesmo tempo, a fonte e a confirmação desses 

princípios”. Perrone-Moisés (1998a, p. 144) Os criadores estão a serviço de 

sua própria prática poética ao realizarem a crítica. É importante observar que 

partilham da experiência de linguagem dos que elegem como “fonte”. Daí a 

importância que dão à tradição. Perrone-Moisés ainda informa que a 

convergência de critérios dos criadores-críticos dá a eles um “ar de família” (p. 

144). O que os une é o projeto comum de linguagem, a paixão pela literatura e 

sua constante defesa. 

Leminski traz, no conteúdo da biografia de Bashô, aspectos 

fundamentais da poesia haicai, além de mostrar, por meio disso, os valores que 

busca em sua própria poesia. Na biografia que escreve de Cruz e Sousa, 

discute a modernidade do simbolismo, o extra verbal da poesia simbolista, uma 

realidade poética que já existia na essência do haicai. Dessa forma, pretende-

se verificar qual a relação estético-criativa entre Paulo Leminski e os poetas 

que biografou, Cruz e Sousa e Bashô, além de discutir aspectos fundamentais 

da poesia haicai e da poesia moderna (que dialoga com a poesia japonesa 

antiga). 

Para o poeta concretista Augusto de Campos (2006, p. 31), Mallarmé, 

com seu poema Un Coup de Dés, “entreabriu as portas de uma nova realidade 
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poética”. A produção simbolista conseguiu escrever o signo não-verbal, o extra-

verbal da poesia, o pensamento por imagens, o ícone. Dessa forma, a poesia 

simbolista mostra-se concreta, pois um ícone não pode ser explicado por 

palavras, ou reduzido. Assim, a poesia simbolista busca concretizar, por meio 

de uma iconização do verbal, de maneira semiótica: “Como na grafia fantasista 

da palavra “lírio”, grafada pelos simbolistas como “lyrio”, a letra Y funcionando 

como ícone (desenho) da flor / referente” (LEMINSKI, 2003, p. 56). 

A poesia simbolista, sensorial e semiótica vai além, sua consciência 

icônica 

 

(C) revela-se, ainda, na revolução que associamos às 

“Correspondances” de Baudelaire ou ao soneto das vogais de 

Rimbaud. No poema de Baudelaire, a natureza “é um templo”, 

onde o homem passa “através de florestas de símbolos” e “os 

perfumes, as cores e os sons se respondem”. Rimbaud, por sua 

vez, atribui cor a cada som vogal, numa fonética cromática, 

aparentemente arbitrária, fútil e gratuita. (LEMINSKI, 2003, p. 56) 

 

Inserido na biografia Cruz e Sousa: o negro branco, há um capítulo 

intitulado “Significado do símbolo”, no qual Leminski discute questões sobre o 

simbolismo. Para Leminski (2003, p. 53), a experiência simbolista é 

“extraordinariamente concreta”, pois consistiu na descoberta do signo icônico: 

 

Os simbolistas foram os primeiros modernos. Neles, a produção 

de textos poéticos se resolve em problemática do signo, 

resolução emblematizada no próprio nome-totem do movimento, 

o primeiro a ter nome semiótico. O que os simbolistas 

chamaram de Símbolo era, nada mais, nada menos, que o 

pensamento por imagens. Aquilo que as teorias modernas da 

linguagem chamam de ícone. (LEMINSKI, 2003, p. 53) 
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Os simbolistas foram precursores em enxergar esse extra verbal da poesia. A 

pluralidade, a multiplicidade de significados de uma imagem, não pode ser 

definida por meio das palavras. 

 

Um ícone, não tendo sinônimos, não pode, rigorosamente, ser 

traduzido. É apenas igual a si mesmo: toda obra de arte tem 

natureza tautológica. Beleza é aquilo que as coisas bonitas têm. 

Indefinível, beleza não tem tradução: o belo é irrefutável. 

(LEMINSKI, 1983, p. 34) 

 

Analisando esse aspecto da poesia simbolista, é difícil que não se trace 

um paralelo com a poesia japonesa, pelo ponto de vista concreto. O idioma 

japonês é misto de ideograma e silabário, é uma escrita-desenho plástica, que 

por meio do ideograma é concreta porque se aproxima da pictografia. A 

plasticidade do haicai, as infinitas possibilidades que contém, são 

características que levaram a poesia ocidental a estudá-lo para que pudesse 

identificar nele o que nossa escrita horizontal não consegue atingir. Além disso, 

há a influência do Zen, que valoriza a imediatidade da experiência e a síntese. 

Para Leminski, o problema da tradução da poesia japonesa é uma 

preocupação central, em que afirma ser necessário utilizar os recursos da 

poesia concreta para suprir a plasticidade da escrita-desenho japonesa. Para 

ele, tanto a poesia concreta quanto a poesia japonesa são intersemióticas, de 

natureza verbivocovisual (palavra, som e imagem). Ainda afirma que 

 

Para traduzir adequadamente um haiku japonês, indispensável 

lançar mão dos recursos da poesia dita “de vanguarda”: 

especializações, cores, tipias, grafias, “maneirismos”, tais como 

a tradição literária do Ocidente os concebe. Só assim se vai dar 

conta da riqueza, da virtude semântica, da polivalência de 



43 

 

significados que lateja nos interstícios das 17 sílabas que 

Matsuó Bashô e seus discípulos elevam à categoria de grande 

arte. (LEMINSKI, 1983, p. 32) 

 

Sobre a poesia concreta, Leminski afirma: 

 

A grande mensagem da poesia concreta foi a materialidade da 

linguagem (C) Com uma nitidez, com uma clareza como nunca 

tinha sido demonstrado antes. Com isso se percebeu que a 

poesia, como já dizia Pound, era mais aparentada com as artes 

plásticas e com a música do que com outras formas de 

literatura. (LEMINSKI, 1994, p. 22) 

 

Os concretistas dialogam profundamente com os simbolistas e com a poesia 

oriental. Essa forma de compor, ideogrâmica, material, é alvo constante da 

reflexão dos concretistas e está incorporada em seu projeto. Haroldo de 

Campos, refletindo sobre essa questão, declara: 

 

Feito este levantamento crítico, será fácil compreender qual a 

importância que, para a moderna estética da poesia, possui o 

sistema chinês de escrita – o ideograma, afirmação que não 

deve ser tomada como um desejo de substituir simplesmente 

uma ordem linguística por outra, mas que parte da consideração 

do instrumento ideográfico como o processo mental de 

organização do poema em exata consonância com a urgência 

por uma comunicação mais rápida, direta, e econômica de 

formas verbais que caracteriza o espírito contemporâneo, 

antidiscursivo e objetivo por excelência. Por isso também 

chamamos o poema que concebemos como uma unidade 

totalmente estruturada de maneira sintético-ideogrâmica (todos 
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os elementos sonoros, visuais e semânticos – verbivocovisuais – 

em jogo) de poema concreto. (CAMPOS, H. 2006, p. 141-142) 

 

A ideografia, representação das ideias por meio de imagens ou 

símbolos, é uma experiência de linguagem partilhada entre os poetas 

concretos e simbolistas, assim como pela tradicional poesia haicai. A poesia de 

Leminski incorpora, também, esse método de construção. 

 

2.2. Ensaios criptográficos: a estética do haicai 

 

A reflexão teórica sobre o fazer poético costumava ser tarefa dos críticos 

literários. Mas a importância de uma reflexão metalinguística que estivesse 

diretamente ligada à experiência de criação começou a ser necessária a partir 

da modernidade. Então, criação e crítica passaram a se complementar. No 

Brasil, para os modernistas de 22, a prática poética deveria ser crítica, ou seja, 

pensada e teorizada. Machado de Assis foi um precursor desse pensamento e 

realização, porém, isso ocorreu com força, num movimento artístico, apenas a 

partir da Semana de 22. Assim o aspecto da reflexão foi importante para a 

poesia posterior e, o que nos interessa mais, para a poesia de Paulo Leminski. 

Leminski foi jornalista e publicitário, publicou diversos ensaios em jornais 

e revistas da época. Realizou traduções em que seu trabalho de crítico esteve 

sempre presente, como na tradução que fez de “Sol e Aço”, de Yukio Mishima. 

Escreveu as biografias dos poetas Matsuó Bashô e Cruz e Sousa, trabalhos 

que ultrapassam o gênero biografia e mostram uma preocupação com a forma 

poética e com a crítica literária. 

Os textos em questão foram reunidos por Leminski em um volume de 

ensaios intitulado Anseios Crípticos (Anseios Teóricos) Peripécias de um 

investigador do sentido no torvelinho das formas e das ideias e publicado 

pela Criar Edições, no ano de 1986. Outros dois volumes póstumos de ensaios 

foram publicados, um pelo Pólo Editorial do Paraná: Ensaios e anseios 
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crípticos, em 1997, organizado pela poeta Alice Ruiz e por Áurea Leminski, 

filha do poeta; e outro, pela Criar Edições: Anseios Crípticos 2, em 2001. Os 

volumes da Criar Edições foram reunidos pela Editora Unicamp e publicados 

no ano de 2011, o que cumpriu a tarefa importante de colocar novamente em 

circulação a obra ensaística de Leminski, que havia praticamente 

desaparecido. 

Os ensaios tratam de arte, cultura, e, principalmente, de poesia e do 

fazer poético. Queremos nos ater, pois, à obra teórica (que não deixa de ser 

poética) em que Leminski problematiza a poesia japonesa e, ao realizar essa 

crítica, deixa pistas e traços de sua própria produção, mostrando os valores 

que considera mais importantes. 

 

2.2.1. Click: Zen e a arte da fotografia 

 

Leminski, no ensaio “Click: Zen e a arte da fotografia”, disserta sobre as 

afinidades que percebe entre o haicai, poesia antiga japonesa, criada no século 

XVII e a fotografia, manifestação artística recente, que surge entre os séculos 

XIX e XX. A análise de Leminski é feita à luz da filosofia Zen, que influenciou 

profundamente a arte e a cultura do Japão. 

A filosofia Zen influenciou a prática do haicai no sentido de valorizar a 

imediatidade da experiência. Para o mestre Matsuó Bashô (BASHÔ, apud 

LEMINSKI, 1983, p. 23), “haikai é apenas o que está acontecendo aqui e 

agora.” O Zen não pode ser explicado por meio do pensamento conceitual. 

Apenas a anedota (em japonês, koan), o paradoxo, a poesia e a prática dos 

caminhos (em japonês, dô) como o arco e a flecha, ikebana, as artes marciais, 

entre outras, podem nos fazer alcançar a experiência Zen. É uma superação 

dialética dos contrários, nenhuma divergência entre forma e conteúdo. Dessa 

forma, o haicai não permite excessos como argumentações, retórica, 

descrições, adjetivação exagerada, pois pretende materializar por meio de 

palavras e imagens o mundo do ser. O haicai não busca se referir a alguma 

coisa, mas ser essa própria coisa ou transmitir ao receptor de forma sensorial a 
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experiência, transcendendo as barreiras entre objeto e signo. Por isso, a 

materialidade é um de seus aspectos mais marcantes, é uma poesia feita com 

palavras, mas que explora o aspecto concreto da linguagem e não uma 

discussão conceitual. Para Leminski, 

 

Em termos da semiótica de Peirce, a experiência zen seria, eu 

acho, a tentativa de recuperar a Primeiridade, o ícone, a 

experiência pura, antes das palavras, uma experiência artística, 

a arte sendo, sempre, a tentativa de transformar uma 

Terceiridade, símbolos, palavras, conceitos, em Primeiridade 

(percepção, formas físicas, cores, materialidade). (LEMINSKI, 

1983b, p. 68) 

 

Ligada a essa característica, a síntese, em seu esquema formal, extremamente 

conciso, não há espaço para demasia. Segundo Paulo Leminski, 

 

Essa “abolição do eu” está ligada a outra característica do haicai: 

a ausência de retórica. A própria brevidade torna o haicai imune 

a toda tentativa de ênfase, de adjetivos desnecessários, de 

redundância, de entropia. É uma unidade de informação quase 

pura. (LEMINSKI, 2011, p. 141) 

 

O haicai não é um poema isolado na página, como no Ocidente. 

Frequentemente é parte que integra um diário ou uma pintura. Haicai é mistura 

de texto e imagem, caligrafia e pintura, é a expressão de uma língua que se 

registra num misto de silabário e ideograma, uma escrita-desenho 

extremamente plástica, que deriva do chinês. Esse conjunto dialoga entre si e 

mantém “relações gráficas muito íntimas”. Para exemplificar e ilustrar essa 

ideia, recorremos a um exemplo que o próprio Leminski traz na biografia que 

escreve do mestre Bashô. Atemo-nos à materialidade do poema-pintura: 
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Zen-ga, o poema-pintura zen, ambigüidade ser e signo. A 

mesma mão e pincel que traça as árvores ao alto desce 

escrevendo o haikai. A primeira palavra do haikai é “dez”, que se 

grafa, em japonês, com uma cruz. Mas essa letranúmero é 

escrita de tal forma que não dá para distingui-la das árvores. O 

ideograma do número dez é uma árvore na floresta dos signos: 

nenhum obstáculo na passagem do mundo do ser para o mundo 

dos signos, na tradução da natureza em cultura. No total do Tao 

(o to-TAO?), paz no coração da guerra. (LEMINSKI, 1983b, p. 

43) 
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Leminski publicou, no ano de 1976, um álbum intitulado Quarenta Clics 

em Curitiba, cada página com um poema (haicai) seu e uma foto de Jack 

Pires. O poeta afirma: 

 

Foram diversos os critérios de aproximação entre foto e haicai: 

fiz haicais para algumas fotos já prontas, mas, em muitos casos, 

casamos fotos e haicais que eu já tinha prontos. Em alguns 

casos, Pires fez fotos para haicais anteriores. (LEMINSKI, 2011, 

p. 139) 

 

Essa produção de Leminski e Jack Pires é comparável aos antigos 

haicais, misto de imagem e texto que mantém relações de forma e significado. 

O conjunto plástico que criaram pode ser como os antigos diários e pinturas, 

mas numa releitura contemporânea. 

Para Leminski (2011, p. 141), tanto na fotografia como no haicai, há uma 

abolição do eu. Ele utiliza a linguagem poética para expressar essa ideia: 

“Foto, haicai: elipse do eu, eclipse da retórica.” Os princípios estéticos que 

direcionam a criação artística no Japão são diferentes dos conceitos ocidentais. 

Por exemplo, “mu-ga” significa “não eu” e é um conceito artístico (com base 

religiosa) que os poetas japoneses consideram um estado de suspensão do 

Ego e dos desejos para chegar a um ponto de harmonia e integração com as 

coisas. Segundo Leminski, 

 

“Mu-ga” é “não-Eu”. “Mu-i” é “não-Fazer”. São conceitos taoístas 

incorporados pelo Zen budismo. “Mu-ga” é “despersonalização”, 

a condição para a verdadeira criação artística, que se dá, pura, 

quando a “persona”, a máscara convencional do nosso eu cai e 

aflora a força original e indeterminada da nossa natureza, 

genérica e coletiva, impessoal e anônima. (C) No terreno da 

criação artística, “mu-i” favorece a espontaneidade sábia, a 

entrega ao processo, a obliteração e anulação de um Ego que 
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quer fazer algo, dando lugar a um criar que se assemelha mais 

aos processos da natureza, um deixar-se ir, uma Abertura. 

(LEMINSKI, 1997, p. 88) 

 

E ainda: 

 

“Não eu” é o estado perfeito para fazer haicai. Os mestres 

japoneses gostavam de dizer que o bom haicai ninguém faz. Ele 

se faz sozinho, a hora que quiser; tudo o que o poeta pode fazer 

é suspender os egoísmos da subjetividade para permitir que a 

realidade se transforme em significado. (LEMINSKI, 2011, p. 

141) 

 

Os mestres de haicai valorizavam os poemas escritos de forma absoluta, 

ou seja, que não podiam ser corrigidos. A técnica da caligrafia japonesa tem a 

característica da irrepetibilidade, escrita incorrigível, que deve ser traçada num 

só gesto. O sumi-ê, arte oriental da pintura com tinta monocromática, é 

realizada com pinceladas num gesto único, incorrigível. O sumi-ê tem sua 

origem na caligrafia chinesa, da mesma maneira que se traça na caligrafia, se 

traça na pintura, num toque único e espontâneo. Essa ideia pode ser 

transposta para a fotografia. Bater uma foto é um gesto único. Leminski, no 

documentário Ervilha da Fantasia, dirigido por Werner Schumann, de 1985, 

comenta sobre a ligação entre as artes marciais e a poesia. Esse paralelo que 

o poeta traça tem a ver com a presença da filosofia Zen em sua obra e com a 

exatidão poética que ele sempre buscou: 

 

Eu sou praticante de um esporte, que é o Judô (C) no qual eu 

aprendi muito em termos de poesia no sentido de você contar 

sempre com as tuas próprias forças, no sentido de você tirar de 

dentro de você tudo que é necessário para um momento 

decisivo e, sobretudo, a capacidade de você não hesitar diante 
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de uma intuição, porque assim como na poesia, no Judô e nas 

artes marciais, qualquer segundo de hesitação pode ser fatal pra 

você, ele pode significar o fracasso de um golpe – isso pode ser 

em Karatê, em Judô, Aikido ou em Capoeira também. Qualquer 

hesitação pode significar a falência ou fracasso de um golpe ou 

de um movimento. O que eu procuro em matéria de poesia 

atualmente (C) é fazer um movimento de tal forma fiel ao 

movimento interior que ele saia com a exatidão e a precisão de 

um golpe de Karatê. (LEMINSKI, apud SCHUMANN, 1985) 

 

A arte ocidental, em especial a poesia, sempre valorizou a “expressão 

do eu”, o estilo. Para Leminski (2011, p. 141), “haicais não têm estilo”. Mas 

será que essa “abolição do eu” se aplica à fotografia artística? Tanto o haicai 

como a fotografia buscam um mundo exterior, objetivo, todavia, o artista 

fotográfico, por meio da intensidade no jogo de luz e sombra, do uso de lentes 

deformantes, da escolha de cores e da saturação, do ângulo, entre outros 

recursos, consegue criar uma subjetividade, um olhar. 

No quadro de comparações que foi traçado, pudemos observar esse 

diálogo sincrônico entre o haicai e a arte da fotografia. Mas o que dizer sobre o 

aspecto da tecnologia utilizada na fotografia, a máquina fotográfica? Leminski a 

compara com o esquema formal do haicai. Suas dezessete sílabas o poeta 

afirma ser uma “máquina mental”. 

 

2.2.2. Ventos ao vento, rabiscos em direção a uma estética 

 

Leminski nos ensina que os conceitos que utilizamos no Ocidente para 

designar e analisar as manifestações artísticas não são os mesmos utilizados 

no Japão. Para ele, os conceitos são “históricos e relativos”. Por exemplo, não 

havia no Japão antigo conceitos como Arte ou poesia, nada que englobasse 

todas as suas formas e manifestações, mas sim teatro Nô e Kabuki, 

arquitetura, tanka, renga-haikai etc. Ele afirma que a palavra japonesa “Gen-
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jitsu”, que significa “as artes”, é recente e pautada na concepção ocidental. 

Além disso, afirma Leminski: 

 

Outros conceitos artísticos ocidentais não existiam no Japão 

antigo, enquanto conceitos, enquanto objetos do pensamento 

analítico: estilo, forma e conteúdo, inspiração, expressão, 

originalidade, beleza. (LEMINSKI, 1997, p. 81) 

 

E ainda na seguinte formulação, em que é mais clamoroso: 

 

Classicismo. Barroco. Neoclassicismo. Romantismo. Realismo. 

Parnasianismo. Naturalismo. Simbolismo. Vanguardas e 

modernidade. Esse quadro histórico nos é tão cômodo quanto 

um chinelo velho. E baseia-se na evolução da literatura francesa. 

Quando abordamos a literatura japonesa, porém, esse 

esqueminha mental que, mediterrânea e subterraneamente, 

dirige nossa lógica, simplesmente não funciona. (LEMINSKI, 

2011, p. 233) 

 

Uma característica intrigante na Arte japonesa é a unidade estética. Os 

meios de cada manifestação são diferentes, mas existe uma coerência de 

estilo entre todas. Além disso, as artes se misturam entre si, como no caso da 

poesia haicai, que mantém com a pintura e a caligrafia diálogos e relações 

íntimas. Leminski atribui essa característica, em partes, ao fato de a cultura 

japonesa ter se desenvolvido sem muitas interferências externas, diferente da 

Europa, que possui uma cultura derivada de vários povos. Argumenta que, por 

mais que existam categorias como renascentista, barroco, neoclássico etc, elas 

não apresentam coerência igual. 

Assim, Leminski tenta traçar os princípios estéticos que regem a criação 

artística do Japão e as qualidades que os artistas perseguem (como o próprio 
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título do ensaio diz; “rabiscos em direção a uma estética”). Porém, ele mesmo 

afirma que são conceitos de difícil definição e delimitação, principalmente para 

o Ocidente: “É bastante provável que sejam difíceis de explicar mesmo em 

japonês: qualidades estilísticas são entidades sintéticas, verdadeiros conceitos 

da sensibilidade, avessos à verbalização.” (LEMINSKI, 1997, p. 86) 

 Uma destas qualidades estilísticas, nomeada wabi, como substantivo, 

significa gosto pelo simples. Wabishii significa, literalmente, pobre. Mas como 

princípio de estilo é algo mais complexo, uma simplicidade que não deve ser 

confundida com falta de capacidade de produzir uma arte suntuosa, mas uma 

consciente rejeição ao acréscimo e ao ornamento, uma simplicidade 

trabalhosamente buscada, arte minuciosamente despojada. Contudo, esse 

cuidado e esforço para deixar a arte singela deve ser escondido, dissimulado. 

Wabi contém essa astúcia, manha ardilosa e sutil de esconder a arte por trás 

de uma falsa rusticidade. 

Para Leminski, o gosto japonês se opõe ao chinês. Os chineses 

privilegiam a pompa, o ornamento, o dourado e o retorcido, enquanto os 

japoneses preferem o conciso, o mínimo e o rústico: “palha de arroz e peixe 

cru, espadas simples, quase só lâmina.” (LEMINSKI, 1997, p. 83). Podemos 

observar esse minimalismo nas manifestações artísticas e culturais do Japão: 

desenho, caligrafia, bonsai, arquitetura, decoração de ambientes, haicai e 

teatro Nô. Por exemplo, “para comunicar que retorna de uma longa viagem, o 

ator de Nô dá apenas uma volta de 360 graus, sem sair do lugar.” (LEMINSKI, 

1997, p. 83). Apenas o necessário para a coisa existir. Na poesia haicai, a mais 

concisa poesia já existente, a mais condensada (condensar é tornar mais 

denso), máximo valor estético obtido com o mínimo de material, dezessete 

sílabas que valorizam o (aparentemente) insignificante, o banal e o cotidiano, o 

amor ao pequeno e aos insetos. 

 É difícil fixar os limites entre um conceito e outro, pois em determinados 

aspectos há confluências.  Por exemplo, o conceito de wabi dialoga com o 

conceito de hosomi e de karúmi. Hosomi significa “corte fino”, nomeia a lâmina 

de um instrumento de corte, cuja qualidade estética é despojar a arte, “cortar” 

os excessos. Karúmi significa leveza, tem essa qualidade o poema que parece 
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leve, espontâneo e natural. Uma qualidade predominante nos haicais de Bashô 

– “Muito leve a mão desse Bashô, capaz de retirar o cisco de um haikai da íris 

de uma flor.” (LEMINSKI, 1983, p. 60). Para chegar nesse aspecto, é 

necessário “ocultar a arte, fazer desaparecer o processo”. Segundo Leminski, 

 

É conseguir dar a impressão que um haikai que levou muito 

tempo para atingir sua forma final pareça nascido na hora, 

“espontaneamente”. (C) “Karúmi” é a qualidade que, 

dissolvendo e dissipando a fronteira entre natureza e cultura, faz 

o artefato cultural parecer e aparecer como um produto da 

Natureza. (LEMINSKI, 1997, p. 87) 

 

Para o Mestre Bashô, karúmi é uma qualidade indispensável para se fazer 

haicai, ele insistia muito nesse conceito, como define a seguir: 

 

Na minha presente concepção, um bom poema é aquele em que 

tanto a forma do verso quanto a junção de suas partes parecem 

tão leves como um rio raso fluindo sobre um leito arenoso. 

(BASHÔ, apud FRANCHETTI, 1996, p. 22) 

 

Essa é uma característica dos poemas de Paulo Leminski. Por trás da 

simplicidade, muitas sutilezas, como nos poemas a seguir. Os dois primeiros, 

inseridos no livro Não fosse isso e era menos não fosse tanto e era quase 

(2013) e o último, do segmento “Ideolágrimas”, de Caprichos & Relaxos 

(1983a): 

 

o barro 

toma a forma 

que você quiser 
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você nem sabe 

estar fazendo apenas 

o que o barro quer 

(p. 107) 

 

nuvens brancas 

passam 

    em brancas nuvens 

(p. 101) 

 

a palmeira estremece 

palmas pra ela 

que ela merece 

(p. 114) 

 

Para Leminski, uma qualidade recorrente nos haicais de Bashô é o 

yugên, palavra composta de dois ideogramas, sendo YU difuso, nebuloso e 

GEN mistério. “‘YU’ escreve-se com o ideograma de ‘montanha’, com uns 

pequenos sinais inscritos dentro, simbolizando pequenos animais (ocultos nas 

cavidades da montanha).” (LEMINSKI, 1997, p. 84). Essa observação de 

Leminski a respeito da grafia do ideograma nos leva às formulações de 

Fenollosa a respeito do caráter pictocaligráfico dos idiomas chinês e japonês, 

pois o desenho da montanha com animais ocultos em suas cavidades nos 

conduz metaforicamente à ideia do obscuro. “‘Yugen’ parece envolver certa 

noção de fantasia ousada, profundidade de sentimento, inventividade 
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intrigante.” (LEMINSKI, 1997, p. 85). Para ilustrar essa ideia, recorremos aos 

haicais de Bashô: 

 

estou em Kioto 

mas ao ouvir o rouxinol 

com saudades de Kioto 

(BASHÔ, apud LEMINSKI, 1997, p. 85) 

 

templo de suma 

ouvi a flauta não soprada 

debaixo das árvores 

 

Quem é este que consegue escutar “uma flauta não soprada”? 

Esta flauta, realmente, existiu (ou existe), a flauta de Atsumôri, 

um guerreiro da Idade Média japonesa (1169-1184), morto, com 

17 anos, numa batalha. O instrumento musical está depositado 

em Sumadêra, onde Bashô, numa de suas viagens, o conhece. 

E mais. Sob as árvores do jardim de Sumadêra, chega a ouvir, 

vindos de muitos séculos atrás, os sons da flauta de Atsumôri. O 

efeito lírico, aqui, evapora cercado de um clima fantasmagórico 

de filme de terror. (LEMINSKI, 1983, p. 56) 

 

2.3. Haicai e o idioma japonês 

 

Muitas são as dificuldades de um tradutor de poesia haicai do japonês 

para outra língua, e os problemas da tradução começam exatamente no 

idioma. O japonês é uma língua que se registra num misto de ideograma 

chinês (Kanji – Kan é China e ji é letra) e silabário (hirakaná), é escrita da 
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direita para a esquerda e na vertical. É uma língua aglutinante, em que não 

existe pontuação. 

 

Vírgulas. Dois pontos. Pontos de interrogação. De exclamação. 

Travessão. Aspas. Essas coisas gutenberguianas não existem 

no japonês clássico, onde as frases não começam com 

maiúscula nem terminam com ponto final. Saem do nada e só 

terminam diante do vazio zen da página, como se todas as 

frases terminassem num precipício de reticências. A mente 

nipônica se move num universo material regido por leis distintas 

das que regem nosso mundo textual e conceptual. Mal 

conseguimos conceber um universo textual onde as marcações 

gráficas consagradas pela imprensa não têm vigência: no texto 

japonês nem há espaço separando cada palavra, continuum 

ininterrupto como na fala, sílaba após sílaba forçando jogos de 

palavras, ressonâncias, ecos colidindo, palavras e sentidos se 

acavalando em polinômios vaporosos. (LEMINSKI, 2011, p. 235-

236) 

 

 Numa comparação entre o idioma chinês e o japonês, percebemos que 

o chinês não tem modulações gramaticais e possui uma morfologia em que a 

posição da palavra indica sua função. Além disso, as palavras são 

abrangentes, não podem ser categorizadas como substantivo, adjetivo ou 

verbo, pois a escrita é igual em todas as ocasiões. As palavras são tudo isso 

ao mesmo tempo e, apenas seu uso pode definir. O japonês, em contraste, é 

uma língua flexionada, cheia de modulações como terminações, conjugações, 

sufixações. O Professor Fenollosa nos ensina que o chinês é uma língua que 

opera de maneira sucessiva porque copia os processos da natureza, que 

também são sucessivos e, por isso, não necessita de modulações. O japonês, 

por outro lado, precisa de partículas que indiquem a função das palavras. 
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Uma ordem diferente da sentença é habitual em línguas 

flexionadas como o latim, o alemão ou o japonês. E justamente 

por serem elas flexionadas, isto é, por disporem de pequenos 

finais e terminações de palavras, ou indicações, para mostrar 

qual é o agente, o objeto etc. Nas línguas não-flexionadas, como 

o inglês e o chinês, somente a ordem das palavras pode 

determinar-lhes a função. E essa ordem não seria uma indicação 

suficiente se não correspondesse à ordem natural – isto é, à 

ordem de causa e efeito. (FENOLLOSA, 1977, p. 128) 

 

 A língua chinesa é clara, breve e inambígua e a japonesa, por mais que 

contenha partículas indicativas, possui articulações sintáticas soltas, abertas, 

plurais. Não possui artigos nem plural e em algumas formulações, sujeito, 

predicado e objeto são quase indistinguíveis. Donald Keene (apud LEMINSKI, 

1983, p. 33), estudioso da literatura japonesa, afirma que o japonês é uma 

língua de frases intermináveis, que se deixam incompletas. 

Leminski escreveu um ensaio sobre o escritor japonês Yukio Mishima, 

em que analisa alguns aspectos de sua obra e, dentre eles, ressalta as 

formulações modalizadas de Mishima, possíveis pela flexibilidade da língua 

japonesa: 

 

(C) com as sinuosidades da língua japonesa que, ao contrário 

da chinesa, dura, seca e simétrica, parece se comprazer em 

caprichosos meandros de vaporosas sinuosidades de incenso, 

donde extrai sua beleza específica, uma formosura, digamos 

assim, olfativa, atmosférica, ambiental, em fluida luta contra a 

morte que o conceito puro representa. O texto de Mishima é todo 

perfumado de parece-me, tive a impressão de que poderia 

sentir, nada mais me restava a não ser entregar-me à 

necessidade de vir a pensar que, formulações extremamente 

mediatizadas, cautelosas, especulares, refrações como que 

gasosas, muito mais complexas do que a brusquidão totalitária 

de um o homem é uma paixão inútil, a religião é o ópio do povo, 
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o Estado sou eu, de Sartre, Marx ou Luís XIV (C) (LEMINSKI, 

2011, p. 240) 

 

Ainda sobre a língua japonesa: 

 

A língua japonesa, idioma meio sem parentescos históricos 

visíveis com outros, é vaga, fluida, cheia de gerúndios, soltos, 

sem conexões sindéticas claras: o sistema de preposições e 

conjunções do japonês clássico é líquido, com ambiguidades 

entre em, e e de (ni, to, no). Nessa língua, talvez, Descartes não 

conseguiria dizer: “penso, logo existo”. Nela, não existe 

articulação causa ou consecutiva desse rigor, pensado em latim. 

(LEMINSKI, 1983, p. 34). 

 

 A língua japonesa possibilita infinita ambigüidade e abertura e, por isso, 

infinitas interpretações, fertilidade de sentidos. Isso ocorre, também, no plano 

sonoro. O plano fonético do haicai, em japonês, não conhece rimas como nos 

poemas ocidentais, por outro lado, possui tramas sonoras muito elaboradas. O 

encadeamento melódico do haicai é rico em anagramas, sons que se 

entrelaçam. Em português, muitos poetas adotam a rima nos haicais, Leminski, 

inclusive, faz isso, mas nem sempre. O aspecto dessa tessitura sonora 

anagramática o poeta leva muito em consideração. Para Donald Kenne (apud 

LEMINSKI, 1983, p. 39), “o limitado número de sons possíveis na língua 

japonesa deu lugar, inevitavelmente, a muitos homônimos e há inúmeras 

palavras que contêm outras ou partes das palavras completamente distintas”. 

O idioma japonês favorece esse tipo de composição, que na poesia é elevada 

ao máximo. O kakekotoba, figura de linguagem japonesa, é explicada por 

Leminski de maneira poética: “É a passagem de uma palavra por dentro de 

outra palavra, nela deixando seu perfume. Sua lembrança. Sua saudade” 

(1983, p. 39). A partir de um exemplo de um dos discípulos de Bashô, 

ilustremos essa imagem: 
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YAMABÚKI YÁ 

HÁ NI HANÁ NI HA NI 

HANÁ NI HA NI 

(Taigi) 

a montanha sopra 

folha em flor em folha em 

flor em folha em 

 

“Montanha-sopra” (“yama-búki”) é o nome, em japonês, da rosa 

amarela. Esse acaso abre margem a um vertiginoso jogo de 

imagens, em que as folhas (“há”) e flores (“haná”) da planta são 

açoitadas pelos ventos que sopram, etimologicamente, do seu 

próprio nome. “Ni”, em japonês clássico, pode ser tanto a 

preposição “em” quanto a conjunção “e”, ambiguidade 

impensável em língua indo-européia. Vale notar, ainda, neste 

micropoema, onde uma montanha, ora rosa, sopra folhas, flores, 

folhas, a presença subjacente da palavra “nariz”. Com efeito, em 

japonês, flor diz-se “haná” e nariz, “hana”. O que cheira e o 

cheirado estão em relação trocadilhesca. Como traduzir tamanha 

complexidade? (LEMINSKI, 1983, p. 36-37) 

 

 À luz da fundamentação teórico-crítica traçada no presente trabalho, 

sigamos para a análise dos poemas de Paulo Leminski. 
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Capítulo III – O haicai na composição poética leminskiana 

 

 Nas décadas de 60 e 70, época em que Paulo Leminski realizava sua 

produção escrita, havia um interesse em efetivar uma comunicação entre 

poesia e público. A Poesia Concreta e a Poesia Marginal, principais vertentes 

artísticas da época, manifestaram-se de diferentes maneiras em relação a essa 

questão. Os concretistas responderam por meio de um amplo projeto de 

intervenção na poesia brasileira ao buscar a integração do poema à vida 

moderna. Eles adaptaram sua produção aos novos tempos, apropriando-se dos 

recursos tecnológicos e dos novos meios de comunicação, como o rádio, 

cinema, televisão, propaganda e outdoor. A Poesia Marginal ou alternativa, 

mesmo que num nível de referência e intertextualidade menor, realizou os 

preceitos dos Concretos no sentido da preocupação com a modernidade, 

utilizando recursos do cotidiano urbano-industrial, vinculando sua poesia à 

sociedade de consumo – pôster, cartaz, graffiti etc. A diferença consiste na 

forma como essas vertentes fizeram a ponte poesia-público. 

Augusto de Campos sobre essa relação declara: 

 

Mesmo quando circunstancialmente divorciada do grande 

público, como hoje (e nesse caso a missão social da poesia 

estaria limitada a um plano mais alegórico do que factivo), é de 

crer que a poesia possa intervir, ainda que a posteriori, à medida 

que o tempo vá permitindo a absorção das novas formas, no 

sentido de pelo menos compensar o atrofiamento da linguagem 

relegada à função meramente comunicativa. (CAMPOS, A. 2006, 

p. 161) 

 

A poesia alternativa, por sua vez, buscou um público mais amplo, fora do 

meio acadêmico. Sua produção era distribuída por meio de tiragens em 

mimeógrafos, entregues em filas de cinema ou em shows de rock, à margem 
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do mercado editorial. A linguagem de sua poesia tem um caráter coloquial, 

informal, piadístico e espontâneo. 

 Paulo Leminski busca realizar uma síntese entre as duas tendências. 

Se, por um lado, da poesia alternativa recolhe a proposta de alcançar um 

público amplo, apesar de criticar a produção Marginal pela falta de articulação 

na linguagem e descaso com a organização do material verbal, por outro, sua 

formação erudita e ligação com a vanguarda fazem com que incorpore 

esteticamente a materialidade da linguagem concretista. Da Poesia Marginal, 

interessava-lhe o caráter democrático. 

Em correspondência com Régis Bonvicino, revela questões a respeito 

dessa síntese que buscava entre o erudito e o popular: 

 

(C) ou a gente incorpora as conquistas da p concreta (o q já 

está conquistado mas tem que entrar na corrente sanguínea da 

cultura) ou está condenado a repetir como no inferno de dante 

sempre o mesmo passado de novo: não tem volta atrás, irmão. 

sobretudo para nós C não podemos fingir q não sabemos q não 

vimos q não conhecemosC não temos álibi. estamos 

condenados a ir para a frente a prosseguir e dar 

prosseguimentoC (LEMINSKI, 1999, p. 67) 

 

 Mas Leminski também criticou a Poesia Concreta como fez na carta 42, 

datada de 1978. Na mais longa das cartas enviadas a Bonvicino, em que 

discute questões do projeto concretista com as quais discorda. A citação é 

bastante longa, porém traz aspectos fundamentais de sua poesia: 

 

(C) (assim vejo hoje: conquistas técnicas, and that’s allC)o q a 

gente precisa sempre é combater/debelar alguns interditos e 

tabus q a poesia concreta instalou. (C) a novidade a todo custo 

como um absoluto (uma obra vale pela inovação) não é a única 

coisa que se procura em arte. essa é a miragem dos 
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concretistas. eu posso estar buscando outros valores, através de 

outras categorias de pensamento e apreciaçãoC e se o povo 

todo gostar do verso, o que é que a gente faz? expulsa o povo? 

ou faz como a avestruz, enfia a cabeça num ideograma da 

dinastia ming e faz de conta que ele não existe? bashô disse: 

não siga as pegadas dos antigos. procure o que eles 

procuraram. eles procuraram a poesia. vamos procurá-la. a 

nossa moda. veja q caetano, nosso irmão e nosso ídolo, tá 

cagando e andando presses papos de novo. gil, seu (dele) e 

nosso mestre, idem. foi caetano e gil quem furou o papo do 

concretismo. e veja q a revolução de caetano e gil dependeu 

enormemente do plano pragmático: do livro para o disco, para o 

show. (C) quero fazer uma poesia que as pessoas entendam. q 

não precise dar de brinde um tratado sobre Gestalt ou uma tese 

de jakobson sobre as estruturas subliminares dos anagramas 

paronomásticosC os concretos noigandres não fizeram nem um 

milésimo no plano pragmático, de comunicação efetivaC só uma 

poesia q estenda a mão e o coração para um contexto mais justo 

vai ser nova porq dialoga com um futuro geral (C) como canta 

roberto carlos: de que vale tudo isso, se você não está aqui? 

vocêno caso é o tu. o interlocutor real e concreto. (C) 

precisamos recarregar nossa poesia da única coisa que temos, o 

hoje. densa de hoje, ela tem chances de ficar, significar, se 

multiplicar e frutificar em inúmeras leituras. (C) MAS QUANDO 

VOCÊ PINTAR COM UM TROÇO DE ALTA DEFINICAÇÃO, 

LIVRO, REVISTA, TEM QUE VIR VETORIADO, POSICIONADO, 

NUTRITIVO, RICO DE FATERNIDADE, TEM QUE SER UMA 

COISA QUE REVERDEÇA AS PESSOAS POR DENTRO. (C) O 

IMPORTANTE É FUGIR DA LITERATURA. (C) tenho dois 

neutralizadores de literatura (2 anti-ambientes: - música popular/ 

composição – publicidade/ lay-out/ arte (LEMINSKI, 1999, pp. 

109-120) 

 

 Leminski deixou claro que a Poesia Concreta foi para ele uma 

experiência com a linguagem, uma ampliação dos espaços do dizer e do 
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expressar, porém, discorda da questão da novidade como principal valor 

estético. Além disso, critica a atitude concretista em não realizar uma 

comunicação com o público, acusando-a de ser elitista e acadêmica. Nesse 

sentido, opõe-se à fala de Augusto de Campos, que pretende que “o tempo vá 

permitindo a associação das novas formas”. Leminski quer a poesia como uma 

ação presente, que atinja um público com uma produção “nutritiva”, de 

qualidade. Consciente de que o número de pessoas que participam da cultura 

letrada é reduzido, Leminski afirma ser necessário “fugir” da Literatura. 

“‘Incompreensível para as massas’ é toda literatura que se faz hoje, no Brasil. 

Massa analfabeta, massa ouvinte, massa telespectadora.” (LEMINSKI, 1997, p. 

21). Ainda, numa carta a Bonvicino, comenta essa questão: “nós – intelectuais 

do 3º mundo – vivemos desesperados por comunicação. o abismo entre as 

classes nos repugna e revolta. temos que cuidar para q esse desespero não dê 

pontos à mediocridade.” (LEMISNKI, 1999, p. 148). 

 Entretanto, como buscou a realização dessa comunicação, por meio de 

uma produção de qualidade, visando um público que não tem contato com a 

Literatura? O próprio Leminski (1997, p. 19) afirma que “Ao grosso da 

população, o rádio, o disco, o cinema e a TV chegaram e chegam antes que o 

livro, o texto escrito”. Para atingir o maior número de pessoas possível, sua 

resposta foi utilizar-se dos meios de comunicação. Um dos caminhos foi 

assumir o papel de compositor de música popular, buscando criar uma música 

pop brasileira, escrita em português e compatível com a nova realidade 

industrial e eletrônica. Caetano Veloso, artista que tinha propostas 

concordantes com as de Leminski, gravou sua composição “Verdura”, no disco 

Outras Palavras. 

 Outra maneira de fugir da Literatura das minorias foi com a publicidade. 

Leminski trabalhou como publicitário e jornalista durante vários anos. As 

características dessa linguagem sintética e visual, vinculada aos novos meios 

de comunicação, podem ser vistas em diversos aspectos de sua obra. Por 

exemplo, na capa do romance Catatau que foi feita em forma de cartaz 

publicitário, Leminski aparece nu com as pernas cruzadas em posição de lótus. 

A ideia era chamar atenção para o livro através do impacto, utilizando técnicas 

da propaganda para um produto cultural, perspectiva inovadora de promoção e 
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marketing para um livro de literatura. Esse caráter publicitário pode ser 

observado, também, em suas poesias. O livro Caprichos & Relaxos, 

coletânea que traz a primeira parte da produção poética de Leminski, de 1976 

a 1983, é composto de sete partes. “Sol-te” é o segmento que estabelece uma 

referência direta com a linguagem publicitária e com a poesia concreta, por 

meio da valorização dos aspectos físicos da palavra, da tipografia e da 

espacionalidade da página que, por vezes, nos remete aos cartazes luminosos 

das grandes cidades. Leminski cria palavras que não têm significado formal 

linguístico, o que se assemelha à criação de propaganda para nomear as 

marcas do mercado consumidor. A fotomontagem, na qual aparece de quimono 

sobre a legenda KAMIQUASE, é um exemplo da utilização de técnicas 

publicitárias no poema, em que busca dar significação ao seu estado de poeta 

e a sua poesia. 

 Sua atuação como divulgador cultural (até mesmo na televisão) e 

participação intensa em jornais e revistas nos chama atenção no sentido da 

comunicação. Utiliza uma linguagem não acadêmica, permeada com humor e 

coloquialismo para tratar de questões complexas. Faz isso não só em textos 

relacionados à arte, cultura e poesia, mas também em ensaios que são 

verdadeiros ensinamentos estéticos, trabalhados em linguagem poética e 

acessível. Paulo Franchetti (1996, p. 12), estudioso de haicai, assinala que um 

dos trabalhos mais notáveis de Leminski no campo da poesia japonesa, 

“rabiscos em direção a uma estética”, foi o primeiro no Brasil a explicar alguns 

conceitos centrais da estética japonesa e do haicai. 

 A forma do haicai tradicional japonês consiste em uma metrificação de 

dezessete sílabas divididas em três partes – 5 / 7 / 5. Não possui rimas 

externas, mas um complexo jogo sonoro de aliterações. O número reduzido de 

sons da língua japonesa faz com que existam muitas palavras homônimas, 

criando uma ambivalência de sentidos em espaços reduzidos. O haicai japonês 

não possui título – “É uma coisa, não uma declaração sobre fatos” (LEMINSKI, 

2011, p. 149). 

Na produção de Leminski, a utilização de métrica, rima ou título é 

relativa. Alguns de seus poemas possuem-nos, outros não. Em ensaio 
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intitulado “O nome do poema”, discute a questão do título. Para ele, dar nome 

pode ser uma maneira de facilitar a interpretação, de garantir uma coerência, 

como se o poema tivesse que ser a definição léxica do título. “Só criminosos 

têm muitos nomes, o que dá à polícia intermináveis problemas semânticos. 

Quem é quem? Quem é este cara?” (LEMINSKI, 2011, p. 150). Ademais, 

considera a possibilidade de haver outro tipo de nome, um nome não 

explicativo, mas complicativo, que problematize e deixe o poema ainda mais 

misterioso. Um título que não reduza a interpretação, mas a multiplique, 

criando uma tensão com o poema e provocando desvios em seu sentido, que 

“jogue com o poema como um adversário” (LEMINSKI, 2011, p. 150). 

 A questão é que as especificidades do haicai vão muito além da forma. 

O que define a composição em três segmentos não é o número de versos, mas 

o esquema de sentido que orienta o salto entre as partes. Um dos versos deve 

se referir a uma estação do ano, a algum elemento da natureza ou a uma 

circunstância eterna e absoluta. É um verso enunciativo, uma condição geral e 

cósmica. Em outro verso deve haver a ocorrência de um evento, uma mudança 

ou ação. O último verso consiste em uma interação entre a condição absoluta e 

a variante. O haicai capta e evidencia o contraste entre o transitório e o eterno, 

entre o raro e o habitual, entre o particular e o universal. 

 A organização verbal do haicai é capaz de produzir no leitor vivências de 

natureza visual, que não são as percepções ópticas do mundo físico, mas 

sensações causadas por um recurso de linguagem. Essa figura de linguagem 

chamada metáfora tem a aptidão de evocar na mente do leitor imagens 

semelhantes às produzidas pelo sentido da visão. O poema haicai se 

apresenta como um desenho verbal, diverso das construções lógico-

discursivas. Sua tarefa é remeter o objeto diretamente à imaginação do leitor. A 

visualidade do haicai, entretanto, não ocorre apenas pela metáfora. O próprio 

idioma japonês tem caráter pictográfico, criando verdadeiras onomatopeias 

visuais. O elemento óptico atua até mesmo na organização formal das linhas 

do poema, pela distribuição gráfica do material verbal – letras, palavras, sons, 

ritmo –, sinais que se comunicam com o ouvido e o olho. 
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 Essa objetividade é ainda mais marcada porque não se assinala a 

presença de um “eu”. O haicai é o registro de uma percepção. É uma anotação 

rápida, objetiva e imediata de uma percepção, para que esta não seja 

deturpada pela intenção ou desejo de exibir uma habilidade. Deve ser traçado 

num só gesto, sem reflexão, para que a realidade converta-se em poema. O 

haicai tem um caráter inacabado e sugestivo, que se assemelha ao processo 

de montagem cinematográfica. São apontamentos de realidades que o leitor 

deve associar para completar sentidos. 

Leminski evoca a figura do poeta Bashô como um mestre, referindo-se a 

ele, de maneira afetiva, como “papai-haikai”. Bashô revolucionou o sentido do 

haicai. Não modificou sua forma, mas rompeu com o grande número de regras 

necessárias para a composição, alcançando uma liberdade até então nunca 

vista. Sua principal modificação foi a transformação de uma prática textual, o 

haicai, em caminho para o Zen, chamado Haiku-dô (o caminho do haicai). 

Traçadas essas considerações, perguntamo-nos como Leminski as 

recupera em seus poemas. São haicais leminskianos que ora observamos do 

segmento “Ideolágrimas” do livro Caprichos & Relaxos (1983a) e o último, de 

Quarenta clics em Curitiba (2013): 

 

milagre de inverno 

agora é ouro 

a água das laranjas 

(p. 104) 

 

hoje à noite 

até as estrelas 

cheiram a flor de laranjeira 

(p. 99) 
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lua de outono 

por ti 

quantos s/ sono 

(p. 103) 

 

o tempo 

entre o sopro 

e o apagar da vela 

(p. 23) 

 

 Todos esses poemas seguem a forma em tercetos e o esquema de 

sentido do haicai – referência à natureza, ação e desfecho. Todos suscitam 

imagens na imaginação do leitor. O primeiro poema causa sinestesia. Ocorre 

um cruzamento das percepções visuais e táteis, solicitando a interação dos 

dois sentidos. Conseguimos imaginar os tons de laranja e dourado, a 

percepção térmica do inverno e a dureza do “ouro”, água das laranjas que 

enrijeceu devido ao frio. O segundo também causa sinestesia, uma interação 

entre a visão e o olfato. O perfume das flores contagia toda percepção. O 

poema, ainda, apresenta um trabalho com os sons. O terceiro refere-se à 

beleza da lua de outono, em que muitos se recusam a dormir para contemplá-

la. O poema possui rimas externas. O quarto capta um momento fugaz, que os 

sentidos quase não conseguem perceber de tão rápido. São apontamentos 

objetivos, semelhantes à montagem cinematográfica. 

Leminski (1983, p. 6) dedicou a biografia que escreveu de Bashô a 

Haroldo de Campos, afirmando ser este o “inventor da poesia japonesa no 

Brasil”. A composição ideogramática foi um dos principais pontos de articulação 

do projeto concreto. A fonte desse interesse foi o pioneiro ensaio do professor 

Ernest Fenollosa, “estudioso entusiástico da beleza na cultura oriental” 
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(FENOLLOSA, 1977, p. 119). O ensaio em questão, intitulado “Os caracteres 

da escrita chinesa como instrumento para poesia”, foi entregue por Mary 

Fenollosa, viúva do orientalista, ao poeta Ezra Pound, que o editou e publicou 

em 1919, com notas de sua autoria. Fenollosa, ao estudar a escrita chinesa, 

observou que é somente a ordem das palavras que lhes determina a função. 

As sentenças são formadas numa ordem sucessiva, em que a primeira palavra 

denota o sujeito do qual parte a ação, a segunda demonstra o próprio desferir 

da ação e a terceira indica o receptor da ação. Para ele, isso ocorre porque a 

escrita chinesa obedece às operações da Natureza. E essa reprodução dos 

fenômenos naturais na imaginação ocorre na mesma ordem temporal. 

Entretanto, os caracteres chineses não exprimem apenas a ordem natural, mas 

também consistem em hieróglifos ou ideogramas pictográficos. Acredita-se, 

convencionalmente, que os ideogramas representam apenas a imagem de uma 

coisa, o que na gramática chamamos de nomes, mas sua apresentação vai 

além, carregando uma ideia de ação. “Baseia-se numa pintura vívida e sucinta 

das operações da Natureza. (C) Ela fala de imediato com a vividez da pintura 

e a mobilidade dos sons.” (FENOLLOSA, 1977, pp. 122 – 123). Essa qualidade 

concreta dos ideogramas se torna ainda mais poética quando passa das 

imagens simples para as compostas. No entanto, a língua chinesa não 

representa apenas imagens naturais e materiais, mas também o abstrato, 

aquilo que não se vê. Ela passa do visível para o invisível por meio da 

metáfora, articulando relações materiais para representar algo imaterial. 

Fenollosa afirma que 

 

Isto é mais do que uma analogia: é identidade de estruturas. A 

Natureza fornece as suas próprias chaves. Se o universo não 

estivesse cheio de homologias, simpatias, identidades, o 

pensamento teria vivido à míngua e a língua acorrentada ao 

óbvio. (FENOLLOSA, 1977, p. 138) 
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 A metáfora, substância da poesia, para Fenollosa, é também a 

substância da Natureza e da linguagem. A escrita chinesa absorveu a 

substância poética da Natureza. 

 Haroldo de Campos (2010) centra sua atenção no ideograma, fazendo 

dele o foco e o princípio estruturador do haicai. Em ensaio intitulado “Haicai: 

homenagem à síntese”, realiza traduções de dois poemas, um de Buson e 

outro do famoso poema da rã de Bashô. Ele centra a atenção na materialidade 

do ideograma, tentando recuperar a composição da palavra tobikomu. 

 

o velho tanque 

  rã salt 

   tomba 

    rumor de água. 

(furu ike ya / kawasu tobikomu / mizu no oto) 

   

   

       

    

5 – verbo composto de tobu, “saltar” + komeru, “entrar”; contém 

os dois pólos da ação: o salto e o mergulho; grafa-se com dois 

kanji superpostos: o de tobu seria, para Vaccari, a pintura 

sintética de pássaros no ato do vôo; o de komeru reúne uma 

parte inferior, indicativa de “movimento para a frente” (shinnyu, 

cf. Vaccari; “o processo”: pegadas + um pé, cf. 

Pound/Fenollosa), e outra superior (nyu, Vaccari), significando 

“entrar” (como um rio na sua foz); a desinência verbal mu está 

grafada em hiragana. (CAMPOS, H., 2010, p. 62) 
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Haroldo de Campos não considera um dos valores da escola de Bashô, o 

despojamento e a naturalidade, a recusa ao virtuosismo e ao artificioso. Seu 

poema é trabalhado, utiliza-se de uma “palavra-valise”, demonstra engenho. 

 Leminski compartilha da proposta concreta no que diz respeito aos 

estudos do haicai pelo viés do ideograma, mas também enxerga o haicai como 

caminho para o Zen (dô), como prática para o aprimoramento do espírito. Seu 

pensamento parece estar estruturado num jogo de contrários em que integra a 

artesania da palavra com a espontaneidade da criação. O poema mostra: 
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Leminski cria uma ambiguidade entre ser e signo, querendo não 

distinguir natureza e arte. No poema em questão, o segundo verso parece ser 

o próprio tronco da árvore e os acentos que coloca na palavra outono 

assemelham-se ao desfolhar das árvores nessa estação do ano. Mas não é 

apenas as folhas que caem, pois o tronco dessa árvore demonstra a própria 

ação de tombar, criando movimento ao poema. A letra “o”, que permeia todos 

os versos com sua sonoridade, parece expressar algum espanto com o cair do 

tronco. Esse poema cria na mente do leitor uma imagem não apenas pelo 

desenho do objeto, mas também pelo desenrolar da cena ao estilo dos 

ideogramas chineses. 
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Esse poema também busca a tradução da natureza em poema, 

alcançando iconicamente a forma de representação real. As letras espelhadas 

são o próprio espelho que é a água e trazem, concretamente, a ideia do reflexo 

da lua. Os desenhos dos círculos, ícones da lua, acompanham o sentido do 

poema, de “lua na água” diminuindo até “lua alguma”, trazendo o movimento de 

sua translação ao poema. Leminski, ainda, constrói uma composição 

anagramática que demonstra ao espelhar as palavras “água” e “lua” da palavra 

“alguma”. 

A obra de Paulo Leminski dialogou profundamente com a cultura e o 

pensamento oriental. A escrita em ideogramas, que já é poética, sintética e 

imagética pela sua própria natureza, alcança no poema haicai um grau ainda 

superior dessas qualidades, o que representou para Leminski um novo espaço 

de experimentação poética. A filosofia Zen, fundamentada no princípio da não 

dualidade, bastante diversa da nossa lógica, pode apresentar-se ao leitor 

ocidental como uma lógica paradoxal. O poeta se identificou com essa visão de 

mundo, visto que sua escrita corresponde aos mecanismos de raciocínio que 

fundamentam o pensamento e o humor Zen. Seus versos concisos revelam 

afinidades com os koans, diálogos entre mestre e discípulo que exercitam a 

percepção do praticante Zen, experiência sensorial que tem por finalidade 

transgredir a limitação dos conceitos para que se atinja a iluminação. Leminski 

informa e afirma: 

 

Os processos usados pelos mestres, no adestramento dos 

pretendentes à iluminação, são os mais aberrantes, para nossos 

conceitos ocidentais de pedagogia, centrados na palavra. 

Pancadas, pedidos absurdos, atitudes, os processos de 

treinamento incluem a concentração em certas anedotas 

exemplares, atribuídas a velhos mestres, chamadas, em 

japonês, “koans”. (LEMINSKI, 1983, p. 72) 

 

Para significar o que um koan é, Leminski declara: 
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Po-chang tinha tantos alunos que se viu obrigado a abrir outro 

mosteiro. Para achar alguém apto a ser mestre na nova casa, 

juntou seus monges e colocou um cântaro na frente deles, 

dizendo: “Sem o chamarem de cântaro, me digam o que é isso. 

Você não pode chamá-lo um pedaço de lenha”. Nesta altura, o 

cozinheiro do mosteiro derrubou o cântaro com um pontapé e 

afastou-se. Po-chang deu a direção do novo mosteiro ao 

cozinheiro. (LEMINSKI, 1983, p.72) 

 

 A figura do oxímoro (combinação engenhosa de palavras ou ideias 

contraditórias) parece estruturar o pensamento do poeta, que é crítico do 

sistema filosófico de Descartes – o romance Catatau (LEMINSKI, 1975) joga 

com a desconstrução narrativa tradicional e com a filosofia de Descartes. O 

paradoxo se diferencia da lógica tradicional que orienta um sentido 

determinado, uma vez que afirma a existência de dois sentidos ao mesmo 

tempo, tornando impossível identificar ou determinar uma única significação, o 

que subverte o senso comum e cria ambiguidade. O poeta estabelece um jogo 

de elementos que não podem ser compreendidos pelas oposições clássicas ou 

pela dialética. Leminski observa uma semelhança formal entre o silogismo e o 

haicai pela distribuição em três unidades, porém enxerga uma grande diferença 

na lógica de cada um. Com seu olhar crítico, confirma: 

 

A terceira linha do haikai representa o resultado da interação 

entre a ordem imutável do cosmos e o evento. Resultado distinto 

da conclusão de um silogismo da lógica grega aristotélica, com o 

qual o haikai parece ter semelhança formal, baseada no 

esquema ternário ou triádico do desenvolvimento. Qual a relação 

entre 

 

velha lagoa 
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o sapo salta 

o som da água 

 

e 

 

todo homem é mortal 

sócrates é homem 

logo sócrates é mortal? 

 

No poema japonês, não há “logo”, nem “portanto”, nem 

“contudo”. As articulações sintáticas são soltas, ambíguas em 

suas funções lógicas, abertas, plurais. O terceiro verso de um 

haikai não é uma conclusão lógica: parte de uma obra de arte, é 

o membro de um poema. (LEMINSKI, 1983, pp. 45-47) 

 

O poema a seguir, do livro Winterverno (2013, p. 364), pode ilustrar o 

caráter paradoxal da produção leminskiana: 

 

É E É 

 

Dura o diamante 

dentro da pedra pura. 

De agora em diante, 

só o durante dura. 
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As palavras “diamante” e “durante” possuem significados contrários. O 

diamante é o mineral mais duro encontrado na natureza, sua estrutura 

molecular o torna incrivelmente forte. O arranjo espetacular dessa pedra 

preciosa formada de carbono puro é responsável pelas características de brilho 

e durabilidade. O diamante, portanto, é infindável, permanente, representa a 

eternidade. O termo durante, por sua vez, define aquilo que é finito e 

transitório, o que dura um espaço de tempo. Em português, é uma preposição, 

palavra invariável que une duas outras palavras, indicando a relação entre 

ambas. Todavia, Leminski modifica sua função ao colocar o artigo “o”, 

tornando-a um substantivo, tal qual diamante. A discussão sobre a 

temporalidade imprime ao poema uma temática Zen. A figura de linguagem 

paronomásia, que consiste em reunir na mesma frase palavras quase idênticas 

no som, mas de significação diferente, marca o poema. Os ecos sonoros 

ocorrem pela rima das partículas ante e ura, pela repetição das sílabas du, di, 

de, da e pela construção de anagramas. No primeiro verso, a palavra diante 

pode ser formada por uma aglutinação das letras de dura + diamante. No 

segundo, dura se forma pela aglutinação das letras de dentro + pura. As letras 

contidas em diamante e durante estão presentes em outras palavras como 

dura, pura, dentro, diante, pedra, agora, de, da, em. Essas repetições marcam, 

por um lado, a audição e, por outro, a visão. Ao observar as letras dispersas, 

enxerga-se, à semelhança do diamante, o cintilar do poema. Leminski gera um 

paradoxo ao subverter o sentido de “durante”, tornando aquilo que é fugaz, 

duradouro. Cria um poema multifacetado como um diamante, de interpretação 

aberta e plural. 

 Os poemas de Leminski apresentam-se como um desafio à 

interpretação do leitor, levando-nos a pensar filosoficamente. Esse aspecto de 

sua escrita revela uma aproximação com o koan, artifício de linguagem que 

busca modificar o pensamento e revelar, por meio de uma experiência 

sensorial, o significado de um conceito que não se consegue exprimir com 

palavras. Os koans são expressões paradoxais, pois transcendem os limites da 

lógica tradicional do Ocidente. Para que o discípulo consiga participar do 

diálogo Zen, é necessário abandonar as questões que comumente orientam o 
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pensamento e a interpretação. O poema a seguir, do livro Distraídos 

Venceremos (2013, p. 203), pode ilustrar: 

 

como se eu fosse júlio plaza 

 

prazer 

da pura percepção 

os sentidos 

sejam a crítica 

da razão 

 

Paulo Leminski leva o leitor a pensar a partir de uma nova perspectiva, 

já que, para o conhecimento tradicional, o sensorial é menos valorizado que o 

racional. Ao sugerir que “os sentidos sejam a crítica da razão”, inverte uma 

hierarquia de valores já fixados e propõe novos sentidos que valorizam o 

artístico e o poético em detrimento do racional. Ao descondicionar os valores 

contidos em “sentidos” e “razão”, sua poesia opera por analogia. É nessa 

reconciliação dos contrários que cria realidades outras, não comprometidas 

com verdades arbitrárias. As imagens poéticas delineadas constroem uma 

lógica própria, cujo efeito implica “prazer” e “pura percepção”. 

Tanto o poema “É E É” quanto o “como se eu fosse júlio plaza” não 

seguem a metrificação tradicional do haicai, no entanto, revelam semelhanças 

com esse tipo de forma poética. A figura do diamante do primeiro poema se 

enquadra perfeitamente no que seria o primeiro segmento do haicai – uma 

circunstância eterna, absoluta, cósmica. No segundo, Leminski traz a 

percepção dos sentidos, aspecto essencial em qualquer poema haicai. Em 

ambos os poemas, há o elemento surpresa, a desautomatização da ideia 

pronta, uma inventividade intrigante. 
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Um aspecto que ele sempre destaca, independentemente da época ou 

do movimento artístico, é o domínio da matéria verbal, os efeitos como ecos 

sonoros, paralelismos e aliterações, próprios da poesia. O livro La vie en close 

(2013, p. 313) traz um poema que diz: 

 

morreu o periquito 

a gaiola vazia 

esconde um grito 

    

A tessitura sonora e silábica desse haicai se mostra complexa na 

medida em que o grito ecoa na vogal “i”, presente em todos os versos. Ainda, 

as palavras “gaiola” e “periquito”, se combinadas, revelam a palavra “grito”, 

literalmente escondido entre elas. Os poemas de Leminski possuem tramas 

sonoras elaboradas, ricas em anagramas (palavras ou frases feitas com as 

letras de outras). Ainda, exercitam a mente do leitor, fazem levantar questões, 

pois do ponto de vista da lógica, causam ambiguidades. Por um lado, 

buscamos um significado – como uma gaiola vazia pode esconder um grito? 

De outro, é necessário que se ultrapasse as barreiras do significado para 

alcançar a experiência sensorial. 
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Considerações finais 

 

Com o desenvolvimento deste estudo foram esclarecidas algumas 

questões acerca dos haicais de Paulo Leminski. Ele não está preocupado em 

repetir a tradição, em fazer o mesmo que Bashô ou que os poetas concretos, 

mas assume buscar seu próprio caminho na produção de poesia e, em 

particular, na do haicai. Sua múltipla atuação no campo da linguagem revela 

um perfil reflexivo, de um poeta que buscou o diálogo com a tradição. Ele 

esteve atento aos poetas mais inventivos da modernidade e ligados às 

questões da linguagem, como os Simbolistas, os Modernistas de 22 e os 

Concretistas, apropriando-se criativamente de diferentes formas de linguagem. 

Para Paulo Leminski, o haicai não é uma forma rígida, mas um espaço no qual 

expressa sua sensibilidade. 

 

É uma das formas que pratico, uma das formas nas quais minha 

sensibilidade se expressa, na qual sinto prazer. Minhas intuições 

se dirigem para certas formas, uma delas, a única realmente 

codificada na minha sensibilidade, é o haicai, que também não 

tem rigidez nenhuma. Meus haicais não têm aquela forma 

japonesa de um verso de cinco sílabas, o do meio de sete e o de 

baixo de cinco. Procuro manter vagamente um certo esquema 

de três ou quatro, mas mais guiado pela unidade da intuição do 

que propriamente por uma forma. Se acontecer, por exemplo, de 

dar certo essa métrica, essa metragem no caso de um haicai 

meu, é puro acaso, eu não conto versos nos dedos. (LEMINSKI, 

2002, p. 303) 

 

No Oriente, ressalta a figura de Matsuó Bashô como um grande mestre, 

identificando na linguagem do haicai convergências com a poesia da 

modernidade do Ocidente. A poesia haicai chegou a Leminski, provavelmente, 

via Poesia Concreta, especialmente, por Haroldo de Campos. O princípio do 

ideograma norteou os estudos da Poesia Concreta, foi um dos principais 
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pontos de articulação de seu projeto. Leminski apropria-se da montagem 

ideogramática para construir sua poesia, mas tendo estudado a vida e a obra 

de Bashô, sabia que o ideograma não era o único aspecto que se busca em 

haicai. Bashô transformou o haicai num caminho para o Zen, essa filosofia que 

valoriza a imediatidade da experiência. O Zen não pode ser explicado por meio 

do pensamento conceitual, é uma experiência que só pode ser alcançada pela 

prática dos caminhos, chamados em japonês de “dô”. O haicai é uma poesia 

que busca materializar a natureza por meio das palavras, de caráter concreto e 

objetivo. Leminski recupera essa relação entre haicai e Zen, descobrindo uma 

abertura para novas formas de pensamento e expressão. 

Percebemos que a arte e a filosofia oriental permeiam sua obra de uma 

maneira mais ampla do que apenas pela forma do haicai. Seu pensamento é 

permeado pelo paradoxo, pois busca realizar uma síntese de elementos 

aparentemente opostos, como erudito e popular, experimento de vanguarda e 

experiência de vida, individualidade e retomada da tradição. O Zen, baseado 

no princípio da não-dualidade, representou para o poeta uma visão de mundo 

com a qual se identificou, visto que sua produção corresponde aos 

mecanismos de raciocínio dessa filosofia. O próprio haicai tem esse caráter 

paradoxal, pois une o transitório e o eterno num mesmo traço. O tom de seus 

haicais está em harmonia com o movimento de sua obra, que não busca uma 

definição ou enquadramento, mas a transgressão dos gêneros e o diálogo com 

diversas linguagens. Com menor ou maior intensidade, a presença do haicai é 

constante em sua poesia. Em sua vasta produção escrita, que contém diversos 

tipos de texto como biografias, ensaios, romances, letras de música, poemas, 

entre outros, nunca interessou-lhe uma delimitação ou definição, mas sim a 

transgressão dos gêneros, um texto híbrido. Leminski tinha uma preocupação 

quanto à comunicação entre poesia e público, o que fez com que produzisse 

uma obra permeada pelo coloquialismo, mas sem perder a qualidade. Utilizava 

seu conhecimento erudito para escrever textos acessíveis, com humor e 

poesia. Em meio ao contexto social gritante de sua época, queria realizar uma 

produção popular de qualidade, ensinando o Brasil a ver a forma de sua 

poesia. 
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Na busca de uma produção poética singular, traduziu diversos 

procedimentos presentes no haicai tradicional. Leminski constrói seus poemas 

de modo a evidenciar a articulação sonora em onomatopeias, aliterações e 

jogos de palavras que são combinações singulares de som e significado. Busca 

recriar e traduzir o mesmo procedimento imagético dos ideogramas em nossa 

língua, utilizando-se de recursos gráficos e da palavra em seu aspecto físico. 

Ao revelar o espaço em imagens, evidencia a forma da poesia: “Um conto, um 

romance são transparentes, deixam o olhar passar até o sentido. Na poesia, 

não. O olhar não passa, o olhar para nas palavras” (LEMINSKI, 2002, p. 285). 

Mas, como já dissemos, não pretendia fazer o que Bashô fazia. Bashô (apud 

LEMINSKI, 1983, p. 42): “Não siga os antigos. Procure o que eles procuraram”. 

E Leminski buscou um caminho próprio para o seu haicai, não o enquadrando 

em uma vertente definida, mas numa contracultura brasileira, numa 

controvérsia. Assimilou os ideais antropofágicos de Oswald de Andrade para 

construir uma forma para o seu haicai brasileiro. 
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