
                                                                                                                                         1

UNIVORACIDADE(S): CULTURA URBANA E A LINHAGEM BRASILEIRA DA
POESIA VISUAL NAS OBRAS DE RENATO NEGRÃO E PRETO MATHEUS

Miguel de Ávila Duarte

Resumo: Tendo  por  mote  um  fragmento  do  clássico  poema  alfabético-linear  de
Augusto de Campos, Cidade (1963), este artigo tem por foco parte dos poemas visuais
do  poeta,  artista  plástico  e  performer  Renato  Negrão  e  do  artista  visual,designer,
grafiteiro e poeta Preto Matheus, ambos atuantes na cena experimental belorizontina
das primeiras décadas deste século. Apesar de possuírem poéticas bastante distintas,
ambas as produções têm em comum o diálogo com o universo urbano das grandes
cidades do terceiro mundo, na sua caótica e antropofágica acumulação de detritos da
modernidade, escarificadas pela escrita insurgente do pixo, salpicadas do baixo design
da  baixa  publicidade  e  armadas  com  as  grades  e  muros  da  arquitetura  hostil.
Pretendemos argumentar que tais trabalhos se relacionam igualmente no sentido de
dialogar  com  a  trajetória  experimental  da  poesia   visual  brasileira,  a  partir  das
neovanguardas  dos   anos   1950-1970,  ressignificando  seus  procedimentos  e
pesquisas  no  contexto  bastante  diverso  da  cultura  urbana  contemporânea.  Como
membro  fundador,  ao  lado  de  Kid  Azucrina,  do  coletivo  4e25,  atuante  em  Belo
Horizonte entre 2010 e 2018, Preto Matheus retoma a investigação do limite entre a
palavra e a imagem na poesia visual, partindo, porém, da escrita  urbana  e  suja  da
cultura  do  pixo,  expandido contextualmente  a  questão  da  legibilidade  e  da
antiarte  para   o  contexto  contemporâneo por  meio  do  tipograpixo com o qual  o
coletivo, irmanava muros,páginas e meios digitais. Em atitude simétrica e oposta às
marcas que Matheus e companhia acrescentavam à cidade, Renato Negrão atualiza,
nos  seus  poemas  fotográficos,  o  gesto  apropriativo  oswaldiano,  retirando  de
fragmentos  de  escrita  urbana  (pixo,  letreiros  e  cartazes  da  baixa  publicidade  etc)
sobretons poéticos inusitados.

Palavras-chave: poesia visual contemporânea; Pixo; experimentalismo brasileiro.

Abstract:  Taking its  clue from a fragment  of  the classic  alphabetic-linear  poem by
Augusto de Campos, Cidade (1963), this article  focuses on a few visual poems by  the
poet,  visual  artist  and performer  Renato Negrão and by the visual  artist,  designer,
graffiti artist and poet Preto Matheus, both active in the experimental scene of Belo
Horizonte in the first decades of this century. Despite very distinct poetic perspectives,
their work has in common an intense link with the urban universe of the large cities of
the third world, in their chaotic and anthropophagic accumulation of modernity’s debris,
scarified by the insurgent writing of the pixo (Brazilian graffiti), marked with low brow
advertisement  and  armed  with  the  grilles  and  high  walls  of  hostile  architecture.
Furthermore we argue that such works are also related to the experimental trajectory of
Brazilian visual poetry, starting from the neo-avant-gardes from the 1950s-1970s, while
at the same time resignifying its procedures and ideas in the quite different context of
contemporary urban culture.  As a founding member, alongside Kid Azucrina, of the
4e25 collective, active in Belo Horizonte between 2010 and 2018, Preto Matheus work
usually dealt with the limits between word and image in visual poetry. His starting point,
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however, was the urban culture of pixo, contextually expanding as such the question of
legibility and anti-art to the contemporary context through  the graffiti-typography with
which the collective  made common use of  the city streets,  book pages and digital
media. In a somehow opposite but symmetrical way, Renato Negrão reclaims, on his
photographic poetry, the appropriation processes of Brazilian Modernist poet Oswald
de Andrade, creating unusual poetic overtones by reframing fragments of urban writing,
such as graffiti, low brow advertisement and traffic signs. 

Key-words: contemporary visual poetry; graffiti art; pixo; Brazilian experimental art.

O poema  Cidade (1965) de Augusto de Campos constitui um exemplo ímpar do

desafio  que  o  melhor  das  produções  das  vanguardas  e  neovanguardas,

respectivamente do início e da segunda metade do séc. XX, implicam ainda para o

cacoete crítico – tão contestado, porém tão presente – da separação entre forma e

conteúdo, ou ainda, estilo e tema. Pois cabe perguntar se o poema, como seu título

parece  nos  prometer,  efetivamente  tematiza  a  cidade.  Como  se  sabe,  Cidade é

composto aparentemente de apenas três palavras, uma enorme palavra linear seguida

da palavra inglesa city e da francesa cité. A palavra linear constitui um duplo desafio

de leitura, dado que se, a princípio, parece nos colocar no território assemântico e/ou

infinitamente semântico do poema sonoro de tradição Zaúm ou Dada, logo se percebe

a ocorrência incidental do que parecem ser pseudo-palavras no seu interior. Mais do

que a palavra-valise de Lewis Caroll,  temos aqui uma palavra que se assemelha a

uma  longa  composição  ferroviária,  como  as  que  atravessam  o  centro  de  Belo

Horizonte  levando  o  minério  de  ferro  das  montanhas  de  Minas  para  alimentar  o

monstro denominado mercado-mundo, deixando para trás a destruição sintetizada por

Mariana  e  Brumadinho.  Mas,  sob  a  sua  faktura verbal  aparentemente  caótica  e

monstruosa,  o poema revela,  para quem se dê ao trabalho,  a  sua fórmula  quase

matemática: a enorme palavra linear é constituída por todas as palavras que terminam

simultaneamente em cidade, em português, em city, em inglês e em cité, em francês,

dispostas em ordem alfabética. Do substrato comum dos termos latinos e gregos –

resíduo,  por  sua  vez,  do  enorme poder  alcançado  pela  cidade-império  Roma –  o

poema consiste em um enorme tour-de-force de pseudo-etimologia ou, se preferimos,

etimologia  poética,  evocando  uma  camada  anterior  de  sentido,  como  os  rios

subterrâneos  que  correm  por  baixo  das  ruas  de  uma  metrópole  remetem  à  sua

geografia  original.  Profundamente  caótico  e  profundamente  estruturado,  arbitrário,
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aleatório  e  extremamente  lógico,  colecionando  a  cada  ponto  contradições  (vale

lembrar que uma das palavras formadas é exatamente rusticidade),  Cidade não nos

descreve a cidade, mas antes, para parafrasearmos uma das formulações prediletas

de John Cage, o poema imita o universo urbano em sua maneira de operação.

Nada mais apropriado, portanto, do que tomar o poema de Augusto de Campos –

em especial o seu ápice, quando os fragmentos de palavra colidem por fim com o

termo cidade, formando antropofagicamente o neologismo univoracidade – como mote

para a discussão de alguns trabalhos de poesia visual contemporânea, profundamente

envolvidos com o que hoje se denomina cultura urbana. No caso, as produções do

poeta,  artista  plástico  e  performer  Renato  Negrão  e  do  artista  visual,  designer,

grafiteiro e poeta Preto Matheus, ambos atuantes na cena experimental belorizontina

das primeiras décadas deste século. Apesar de possuírem poéticas bastante distintas,

ambas as produções têm em comum o diálogo com o universo urbano das grandes

cidades do terceiro mundo, na sua caótica e antropofágica acumulação de detritos da

modernidade, escarificadas pela escrita insurgente do pixo, salpicadas do baixo design

da baixa publicidade e armadas com as grades e muros da arquitetura hostil. Mas,

como no poema de Augusto, tais trabalhos não tematizam no sentido convencional-

descritivo  esse universo,  mas antes o integram na trama que urde as respectivas

obras.

Como membro fundador, ao lado de Kid Azucrina, do coletivo  4e25,  atuante em

Belo Horizonte entre  2010 e 2018, Preto Matheus retoma a investigação do limite

entre a palavra e a imagem na poesia visual, partindo, porém, da escrita urbana e suja

da cultura do pixo, expandido contextualmente a questão da legibilidade e da antiarte

para  o  contexto  contemporâneo  por  meio  do  tipograpixo com  o  qual  o  coletivo,

irmanava  muros,  páginas  e  meios  digitais.  Partindo  do  hermetismo  caligráfico  da

cultura do pixo, percebido como mero ruído pelos não iniciados, o poeta explora o

processo de decodificação dos poemas como recurso expressivo, propondo ao leitor

um jogo de re-alfabetização que remete ao estranhamento infantil diante do mistério

da  escrita.  Em  atitude  simétrica  e  oposta  às  marcas  que  Matheus  e  companhia

acrescentavam à cidade, Renato Negrão atualiza, nos seus poemas fotográficos, o

gesto  apropriativo  oswaldiano,  retirando  de  fragmentos  de  escrita  urbana  (pixo,

letreiros  e  cartazes  da  baixa  publicidade  etc)  sobretons  poéticos  inusitados,

reatualizando o delírio ambulatório tematizado por Hélio Oiticica.
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Passemos então à leitura de alguns desses textos.  Em seu livro sobre o tema,

Willard Bohn (2011. P. 15-17) identifica três momentos na leitura de poemas visuais: a

percepção da imagem (design), a decifração do texto e a tentativa de síntese entre

ambos os elementos, a percepção de como esses elementos interagem. Aplicando tal

modelo  de  leitura  para  o  seguinte  trabalho  de  Preto  Matheus  (Fig.  1),  podemos

descrever a princípio uma imagem digital dura, divisível em três áreas principais, um S

estilizado à esquerda, o que parece ser uma figura esquemática de uma cabeça com

uma coroa ou elmo à direita, tendo ao centro uma série de linhas ligadas e cruzadas

compostas de retas, círculos e segmentos de círculo articuladas em dois planos. No

âmbito cultural brasileiro contemporâneo, é inevitável a vinculação da imagem com a

escrita característica do chamado pixo, na sua vertente de origem paulista, ainda que

adaptada na prática dos muros e paredes da capital mineira, como podemos ver, por

exemplo,  na tag do pixador  belorizontino  de codinome Musk (Fig.  2).  Em ambos,

vemos o alongamento das letras, retas quebradas por segmentos de círculo e mesmo

uma imagem bastante similar, o U de Musk que, como veremos, terá o valor de V no

texto de Matheus.

Figura 1: Poema visual da coletânea Quem Leu Leu, de Preto Matheus / 
Fonte: Arquivo do artista 
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Figura 2: Tag do pixador belorizontino Musk / Fonte: perfil de instagram @overdosedespray 
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Ainda que a presença de um elemento figurativo no texto remeta à linhagem dos

Caligramas  de Apollinaire,  o  trabalho  de  Preto  Matheus  em questão  dialoga  mais

diretamente com a vertente que poderia ser descrita como tipográfica da poesia visual,

por  oposição  àquelas  nas  quais  a  distribuição  das  letras/palavras  na  página

constituem  o  elemento  visual  principal  do  texto,  como  no  Un  Coup  de  Dés

mallarmaico,  na poesia de e.  e.  cummings e no período mais ortodoxo da Poesia

Concreta brasileira do grupo Noigandres, aquele que vai do final dos anos 1950 a

meados dos anos 1960. No conjunto da obra de Augusto de Campos, salvo engano

expoente principal dessa linha tipográfica da poesia visual no Brasil,  a inclusão do

elemento tipográfico como dimensão estrutural  do poema se dá a partir  do poema

Luxo (Fig. 3) de 1965, tendo por expressão mais icônica Viva Vaia (Fig. 4), de 1972.

Seguindo ao passo da decifração do texto, ainda que, como descreve Bohn (2011, p.

16), a poesia visual envolva comumente um esforço maior do que a escrita corrente,

obrigando o leitor  a operar na base da tentativa e erro,  vale notar  a diferença de

legibilidade entre um trabalho como Viva Vaia e o poema de Preto Matheus ao qual

estamos nos referindo. Dissipada logo a estranheza do tipo, no qual V e A possuem a

mesma forma apenas rotacionada 180º, o poema de Augusto de Campos se entrega

relativamente fácil à decifração de suas duas palavras, permitindo ao leitor avançar

rapidamente para o momento de síntese entre imagem e texto, o viva e a vaia sendo

apenas duas faces da mesma moeda, espelhadas entre si na indiferença que talvez

ambas  mereçam.  Já  no  trabalho  de  Matheus,  a  decifração  do  texto  encontra-se

ostensivamente retardada.  O leitor  precisa operar  como a criança no momento da

alfabetização, decifrando letra por letra, abstraindo ligaduras para encontrar o N no

plano superior, se dando conta de que a mesma letra E possui grafia diferente em

cada plano e, por fim, que a figura à direita se divide, apesar das ligaduras gráficas,

também em dois planos, um enorme O esticado horizontalmente e ornamentado com

semicírculos no plano superior e as letras C, I e O no inferior. Decifrado, o texto se lê:

vendo silêncio. E, de fato, até que as palavras, por fim, se revelem, o leitor se encontra

vendo silêncio. A natureza silenciosa do texto escrito, que necessita da voz do leitor

para retornar à ordem acústica do verbal, se vê reduplicada aqui pelo grafismo que se

recusa  a  entregar  facilmente  a  sua  própria  dimensão  verbal,  característica  que

poderíamos  definir  como  um  intencional  hermetismo  tipográfico.  Comparando

novamente com a obra já canônica de Augusto de Campos, podemos encontrar ali
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também poemas nos quais certo retardamento da decifração constitutivo do poema se

dá  através  das  escolhas  tipográficas,  seja  a  variação  de  tipos  vinculada  à

segmentação não funcional do texto que estilhaça a leitura em Memos (1976) (Fig. 5)

ou ainda a abolição de qualquer limite entre as letras, decifráveis agora apenas pela

sua contraforma, em Tudo está dito (1974) (Fig. 6).

Figura 3: Poema Luxo de Augusto de Campos / Fonte: Campos, 2014, p. 119. 

Figura 4: Poema Viva Vaia de Augusto de Campos / Fonte: Campos, 2014, p. 203. 
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 Figura 5: Poema Memos de Augusto de Campos / Fonte: Campos, 2014, p. 245. 
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Figura 6: Poema Tudo está dito de Augusto de Campos / Fonte: Campos, 2014, p. 249. 
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A referência visual à cultura do pixo qualifica, no entanto, a natureza do silêncio ao

qual o texto se refere. Falo aqui especificamente do pixo com x por oposição ao ato

genérico da pichação com ch, descrição de todo o ato de escrever nas paredes. O

pixo com x,  constitui  uma cultura especificamente brasileira de escrita  urbana,  em

muitos  sentidos  análoga  aos  taggers da  cultura  estadunidense  do  graffiti,  mas

tomando formas únicas seja na estilização das tags, seja na dimensão que alcançam

tanto os grafismos quanto a prática como um todo. O pixo propriamente dito tende a

ser a marca altamente estilizada do codinome do pixador, intencionalmente ilegível

para quem não dialoga com o seu universo. Como ressalta o pesquisador do pixo

André Pires Guerra Aguiar (2021, P. 26), quando os pixadores procuram se comunicar

com a população em geral, eles costumam acrescentar aos seus pixos pichações de

legibilidade  padrão,  por  exemplo,  com  frases  de  protesto.  No  cerne  do  pixo

propriamente dito se encerra, no entanto, o silêncio do hermetismo gráfico, do segredo

do anonimato das tags, das madrugadas nas quais os pixadores fazem seus corres

ilegais, contrastando por fim com o enorme ruído que a sua prática gera no quadro da

arquitetura  hostil  das  grandes  metrópoles  brasileiras.  Um  ensurdecedor  ruído

silencioso bastante distinto das muitas acepções de silêncio que tem fascinado as

diversas vertentes da poesia visual desde a sua origem, seja aquele de conotações

metafísicas que se insinua ao redor das palavras do qual falava Mallarmé no prefácio

de  Un Coup de dés, seja aquele que aparece como limite da iconicidade no poema

concreto de Eugem Gomringer (Fig. 7).

Figura 7: Poema Silencio de Eugen Gomriger / Fonte: Perloff, 2021, p. 144. 
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O fato de a primeira das duas palavras que compõem o texto de Matheus ser um

homônimo  –  “vendo”,  gerúndio  do  verbo  ver  e  primeira  pessoa  do  presente  do

indicativo do verbo vender – acrescenta toda uma outra camada de leituras possíveis.

Teríamos ali um sujeito oculto negociando o próprio silêncio ou o de terceiros, como

em alguma forma de chantagem ou extorsão? Seria a figura de elmo e coroa na

extremidade  direita  da  imagem?  Seria  portanto  um  falso  paladino,  exibindo  sua

hipocrisia frente ao código de conduta da cavalaria? Lidas só as letras que compõem a

figura temos ali o cio, talvez aquele da cadela do fascismo da frase lapitar de Bertold

Brecht. Como em muitos outros trabalhos de Preto Matheus o caráter lacônico do texto

evoca  aqui  mais  do  que  expõe,  ostentando  a  sua  polissemia  através  de  alusões

múltiplas: o silêncio que se vê e/ou se vende, o universo do pixo, a cena de extorsão,

a figura do cavaleiro/rei/paladino.

Figura 8: Trabalho da série REC SE de Renato Negrão / Fonte:
www.renatonegrao.org/palavraimagem 
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Figura 9: Trabalho da série REC SE de Renato Negrão / Fonte:
www.renatonegrao.org/palavraimagem 
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O  binômio  silêncio/cio  também  se  faz  presente  na  obra  de  Renato  Negrão.  A

sequência de duas fotos (Fig. 8 e 9) em questão pertence a série REC SE, composta

de  fotos  de  fragmentos  de  escrita  urbana  de  diversos  tipos:  placas  e  letreiros

eletrônicos de trânsito, fachadas de loja, lambe-lambes e cartazes, de diversas formas

de  pichação,  assim como eventualmente  o  pixo  no  sentido  próprio  do  termo.  Na

primeira  foto vemos a  pichação sobre o muro nos comunicando que “o silêncio é

prece”,  antiga  concepção  teológica  que  remonta  já  a  Santo  Agostinho  e  se vê  aí

estampada  em meio ao ruído da metrópole. Mas na segunda foto é esse mesmo

ruído, no caso um carro que passa, que fragmenta a palavra silêncio fazendo dela

emergir  novamente  o  cio,  dessa  vez  como  prece,  fazendo  coincidir  –  e  aqui  a

redundância tem função poética – por coincidência o erótico e o sagrado. Como o

“sujeito  de  meias  brancas”  que  “Passa  depressa/No  viaduto  de  ferro”  no  poema

Anhangabaú de Oswald de Andrade, interrompendo abruptamente a terna cena de um

possível namoro entre o cow-boy e a menina, o carro invade o quadro e reconfigura o

texto, desorganizando de maneira arbitrária o sentido proposto. A alusão a Oswald não

se  faz  aqui  gratuita:  em  boa  parte  do  seu  trabalho  Renato  Negrão  se  vale  da

apropriação antropofágica de textos alheios, traço que além dos poemas fotográficos

aqui discutidos se faz presente em muitos poemas da sua coletânea Vicente Viciado,

assim como no  seu  trabalho  mais  ambicioso  até  agora,  o  enigmático  poema-livro

Odisseia Vácuo1. “Fique atento para os desvios” (Fig. 10)  nos avisa o letreiro luminoso

de outra das foto-poemas da série REC SE, em enquadramento onde também se vê

também a enorme empena cinza-encardida de um alto edifício-estacionamento por

trás da fachada de ornamentação eclética de um pequeno prédio comercial do início

do séc. XX, como em uma sedimentação arquitetônica da trajetória da cidade que um

dia se considerou planejada de Belo Horizonte2. E é tal atenção para os desvios que

caracteriza a série como um todo, marcada pelo o que Kenneth Golsdmith (2011) e a

poesia conceitual estatunidense atual denomina reframming, o reenquadramento que

desloca o sentido de um conjunto verbal apropriado. É dessa forma que uma placa de

trânsito de Goiânia se torna o relato de um ato iconoclasta na foto  (Fig. 11) onde

1 Para um estudo mais aprofundado de Odisseia Vácuo, ver DUARTE, 2021.
2 O observador que se colocar hoje no mesmo ponto do qual a foto foi originalmente tirada, na 
esquina da avenida Afonso Pena com a rua Espírito Santo no hipercentro de Belo Horizonte, 
verá na empena citada um mural gigante realizado pela artista argentina Milu Correch, no 
âmbito do projeto Cura – Circuito urbano de arte.
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lemos: “Atenção / Marginal / Botafogo / em obras”. Ou, de maneira um pouco mais

enigmática,  a  fachada  do  Salão  Poema  (Fig.  12)  se  faz  efetivamente  poema,

incorporando  as  tags  de  pixo  que  circundam o  nome do  estabelecimento:  “Tonga

Fatal / Nota / Salão / Poema / Task”. 

Figura 10: Trabalho da série REC SE de Renato Negrão / Fonte:
www.renatonegrao.org/palavraimagem 
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Figura 11: Trabalho da série REC SE de Renato Negrão / Fonte:
www.renatonegrao.org/palavraimagem 
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Figura 12: Trabalho da série REC SE de Renato Negrão / Fonte:
www.renatonegrao.org/palavraimagem 

Assim  como  a vertente  que  denominamos  tipográfica  da  poesia  visual,  sua

equivalente fotográfica  também  possui  já  uma  trajetória  robusta no  âmbito  das

neovanguardas  brasileiras.  Na  coletânea  Viva  Vaia de  Augusto  de  Campos,  por

exemplo, encontramos sob o título Equivocábulos (Fig. 13), datado de 1970, a foto da

fachada  de  uma  edificação  no  qual  lemos  no  letreiro  de  aparência  sobriamente

comercial a palavra “nada”. Mas é talvez na obra do multiartista Paulo Bruscky que  a

interseção entre poema visual e fotografia se apresenta de maneira mais recorrente e

variada. Por um lado, como afirma Adolfo Montejo Navas,  em grande parte da sua

produção  se  apresenta  certa  “tendência  a  tratar  a  imagem  como  evento,
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acontecimento  e  não  como  mero  objeto,  como  parte  de  uma  estratégia  que  se

inscreve num mundo maior do que a arte” (NAVAS, 2012, p. 21). O que implica na

utilização da fotografia como registro de performance e, posteriormente, como matéria-

prima para livros-de-artista, livros-objeto, colagens, trabalhos de arte-postal etc. Por

outro lado, certos trabalhos no quadro da produção extremamente variada de Bruscky

operam de  maneira  bastante  semelhante  aos foto-poemas de Renato  Negrão.  No

âmbito  do  seu  projeto  Bruscky  em  Brusque,  desenvolvido  em  1981  e  depois

novamente em 1989,  a homofonia entre os nomes da cidade do interior  de Santa

Catarina e do próprio artista serve de moldura contextual para uma série de fotos de

placas e letreiros de todo tipo. O jogo ali presente entre o contexto visual fotográfico e

o  texto  registrado  pode  ser  exemplificado  por  uma  das  fotos,  que  brinca  com  a

polissemia  gerada  em  relação  ao  nome  do  estabelecimento  comercial  intitulado

“Atacadão Brusquense” (Fig.  12).  Se ali  o  artista aparece apenas em nome, parte

significativa  dos  trabalhos  de  Bruscky  que  envolvem  fotografia  estampam  a  sua

pessoa, funcionando igualmente como registro de performance. É o que acontece em

Mije  (1982)(Fig.  13),  onde  um  infame  trocadilho  bilíngue  transforma  a  sigla  das

Maisons  Internationales  de  la  Jeunesse  et  des  Etudiants  (MIJE),  um albergue  da

juventude  em  Paris,  em  um  convite  para  urinar  na  sua  fachada,  que  parece  ser

prontamente atendido pelo performer na foto. Ainda mais próximos dos foto-poemas

de Renato Negrão são os trabalhos da série Moradia x Ilusão (Fig. 14), de 1986-1987,

e também o mais recente,  de 2010,  Pólispolítica  (Fig.  15).   Adolfo Montejo Navas

destaca nesse último trabalho:

a utilização  de uma imagem de anúncio  político  urbano que virou

morada de rua,  retransportado como objeto  de propaganda visual,

que instaura um verdadeiro rondo imagético, bem próprio da poética

do artista. (NAVAS, 2012, p. 142)
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Figura 13: Foto que abre a seção Equivocábulos do livro Viva Vaia de Augusto de Campos /

Fonte: Campos, 2014, p. 147 
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Figura 14: Foto do projeto Bruscky em Brusque / Fonte: Bruscky e Navas, 2012, p. 181. 
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Figura 15: Mije de Paulo Bruscky / Fonte: Bruscky e Navas, 2012, p. 54 

Figura 16: Foto da série Moradia x Ilusão de Paulo Bruscky / 
Fonte: Bruscky e Navas, 2012, p. 218. 
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Figura 17: Polispolítica de Paulo Bruscky / Fonte: Bruscky e Navas, 2012, p. 170. 
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Se textualmente  Vendo silêncio e alguns trabalhos da série  REC SE se prestam

mais à abertura do que à fixação dos sentidos,  o fato de que,  para lermos esses

trabalhos,  termos  oscilado  entre  a  trajetória  da  poesia  visual  no  âmbito  das

vanguardas e neovanguardas do séc. XX, sintetizadas nas figuras do poeta e tradutor

poliglota Augusto de Campos e do multiartista Paulo Bruscky, e diversas vertentes de

escrita urbana, em especial âmbito secreto e ilegal da prática do pixo nas grandes

cidades brasileiras contemporâneas, parece constituir  também sintoma interessante

de certa abertura – ou, quem sabe, um esgarçamento – dos sentidos no momento

atual da cultura e das artes3. Mais especificamente, temos por hipótese de trabalho

que tal momento pode ser descrito como aquele das ruínas da cidade letrada. 

Tal formulação parte da noção de cidade das letras, desenvolvida no ensaio de

mesmo nome do crítico uruguaio Angel Rama (1985). Com ela o crítico almeja dar

conta da relação duradoura entre escritura, cidade e poder na América Latina. Partindo

da forma como se articulou no período colonial uma casta de intelectuais a serviço das

coroas ibéricas, ele descreve como a diminuta república das letras latino-americana

conseguiu perpetuar, apesar de transformações profundas como as independências e

as modernizações/laicizações da virada do século XX, o domínio das letras enquanto

um privilégio e, desta forma, seu poder. Tal concepção nos parece uma espécie de

contraponto indissociável da outra grande proposta do autor para a interpretação das

literaturas  e  culturas latino-americanas,  a ideia  de transculturação narrativa.   Para

Angel  Rama (2008,  p.  17-18),  a  emergência  das  formas de escrita  literária  assim

descritas responde a uma questão que ronda as literaturas latino-americanas desde os

processos de independência do séc. XIX: qual seria seu lugar e sua importância no

interior  da “literatura  ocidental”,  modelo  único  de  cultura  de  então?  Para  o  crítico

uruguaio,  a  resposta  a  tal  questão  seria  dada  ainda  no  âmbito  do  romantismo:  a

literatura latino-americana (pensada naquele momento mais em termos nacionais que

3  É óbvio que a relação de diversas formas entre a produção artística experimental e o 
universo das ruas possui já uma grande trajetória na cultura brasileira. No caso específico da 
pichação  temos, ainda nos anos 1970, trabalhos como o de Tadeu Jungle, assim como do 
próprio Bruscky, período no qual a cultura do Pixo ainda não existia propriamente. No seu texto 
sobre o multiartista pernambuco, Adolfo Montejo Navas  (2012, p. 175) fala das “fotos seriadas 
de Poemas urbanos (Rua poética) (1980) [que] registram os grafites e signos , como tatuagens 
feitas nos marcos da rua Amélia da cidade do poeta”. Infelizmente não conseguimos acessar 
reproduções desse trabalho, que parece bastante próximo de alguns foto-poemas de Renato 
Negrão.
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continentais)  seria  original  por  ser  representativa  da  originalidade  (diferença  em

relação ao modelo europeu) inscrita na própria realidade do continente. Nota-se aí

uma relação ambígua com a normatividade cultural-literária europeia. O desejo de a

ela se integrar implica focar no que para ela é diferença. No entanto, ainda na visão de

Rama,  uma  escrita  verdadeiramente  transculturada  apareceria  apenas  em  um

momento posterior, em meados do séc. XX. Acreditamos que é da interrogação do por

que a literatura, na sua definição europeia tradicional, ser um dos últimos recantos da

cultura a se impregnar pelas misturas e interações dos saberes,  crenças,  etc.  que

emerge a figura da cidade letrada. Articulam-se, assim, os problemas da cultura e da

transculturação com as questões da política e do poder. 

Ora, se temos por hipótese aqui que tal configuração cultural e literária se encontra

em ruínas, isso significa que observamos no contemporâneo alguma espécie de cisão

fundamental, mas que, longe de eliminar as construções anteriores, se apropria delas,

constrói por sobre (com e contra) suas ruínas. Mas qual seria a natureza da cisão aqui

evocada? Ao descrevermos este momento como  o de um (relativo) ruir das muralhas

da cidade letrada, pretendemos focar não apenas nas transformações midiáticas ou no

contínuo avanço da indústria  cultural  por  sobre  o  que costumava ser  denominado

autonomia (ainda que relativa) da arte. Mas, também, chamar a atenção para o fato de

que a  relativa  democratização educacional  das  últimas décadas tem produzido no

Brasil apropriações interessantes do que costumava ser um jogo seleto com a arte e a

escrita. 

Voltando ao caso em questão, o ponto aqui não é afirmar que as conexões entre

poesia  visual  e  escrita  urbana  não  tenham  sido  nunca  exploradas.  O  poeta

experimental  Karl  Young,  por  exemplo,  fala  de  possíveis  conexões  já  em  uma

conferência sobre poesia visual, experimental e concreta de meados dos anos 1990.

Mas, para além das semelhanças formais entre tais modalidades não ortodoxas de

jogo  com  a  escrita,  a  ênfase  de  Young  é  exatamente  a  distância  aparentemente

insuperável dos contextos sociais e culturais e tais práticas. Falando do  tagging, a

dimensão mais próxima do pixo na cultura estadunidense do graffiti, Young afirma que

Praticada  fundamentalmente  por  jovens  em  áreas  urbanas
economicamente  degradadas,  o  tagging  ignora  totalmente  a
tecnologia  dos  computadores,  a  história  da  arte  e  a  literatura
tradicional. (…) Embora alguns artistas visuais e historiadores da arte
reconheçam  o  tagging  como  uma  forma  de  arte,  isto  se  dá
normalmente  de  uma  forma  condescendente  ou  voyeurística,
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acentuando as façanhas dos taggers ou a suposta peculiaridade das
suas vidas, na melhor das hipóteses vendo as tags como uma forma
de arte popular a ser explorada por certo tempo e depois deixada
para trás. Os taggers não reconhecem outras formas de arte, assim
como não veem a atenção que despertam nos críticos como muito
diferentes  daquela  dos  sociólogos  e  jornalistas:  para  eles  é
desimportante e irrelevante. Os taggers vivem nos guetos e escrevem
para  as  pessoas  dos  guetos.  Eles  não  escrevem  para  nós  que
participamos  desta  conferência.  Para  eles,  nós  somos  de  uma
espécie diferente. (YOUNG, 1996. P. 221, tradução nossa) 

 

Em  contraste,  toda  a  trajetória  do  coletivo  4e25 e,  consequentemente,  do

tipograpixo que se tornou sua marca fundamental, se dá através da hibridização de

contextos  e  práticas  que  para  Young  pareciam  absolutamente  excludentes.  Na

verdade,  é  o  ponto  de  vista  do  autor  estadunidense  que  se  apresenta  talvez

retrospectivamente como tão condescendente e/ou voyeurístico quanto aqueles que

criticava.  Fundado  em  2010,  por  Preto  Matheus  e  Kid  Azucrina,  o  coletivo,  que

também era uma moradia comunitária e pelo qual passaram, até a sua dissolução em

2018, mais de uma dezena de pessoas, operava frequentemente em ambos os lados

da fronteira descrita por Young. A própria palavra portmanteau que designa a letra que

definia  a  atuação  do  coletivo,  não  apenas  funde  tipografia  e  pixo,  mas  também

grapixo, forma híbrida entre grafite e pixo de significativa presença nas ruas de belo

horizonte. Sua integração com a cultura mais ortodoxa do pixo pode ser medida, por

exemplo, pelo grapixo de protesto (Fig. 18) realizado por eles exigindo a libertação da

crew “os  piores  de  belô”,  que  sofreram  prisão  preventiva  em  2010  por  crime  de

formação de quadrilha, enquadramento cuja penalização é muitas vezes superior ao

de vandalismo4.  Mas principalmente  pelo  fato de suas intervenções nos muros da

cidade não serem atropelados ou cortados por  outros pixadores,  reação frequente

desses  em  relação  a  obras  de  arte  urbana  que  eles  consideram  sem

representatividade.  Mas  ao  contrário  dos  pixadores  ortodoxos,  que  limitam  a

estilização da escrita às próprias tags e à cidade, o coletivo 4e25 começou a utilizar

sua grafia característica aos mais diversos textos e suportes, incluindo os poemas

visuais de Preto Matheus, realizados a partir de 2010 e publicados na brochura  Par

Ceria Ímpar, de 2014, e no livro-caixa  Quem leu leu, além de esporadicamente nos

muros de BH e até mesmo tatuados. Kid Azucrina, que já corria tinta pelas ruas de BH

4  Para um discussão sobre a relação do pixo com a lei, assim como do caso específico citado, 
ver DUARTE, 2018.
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antes da formação do coletivo,  teria se inspirado no trabalho do designer Tony de

Marco (Fig. 19), que dialogava com o pixo paulista, no sentido de “layoutar” a escrita

das ruas, utilizando o arcabouço do design de tradição construtivista para sistematizar

a escrita brutalmente anti-funcionalista do pixo. Utilizado inicialmente nos balões de

diálogo da série de charges Churrascaria (Fig. 20), iniciada em 2010, o tipograpixo foi

se tornando a marca que unificava todos os interesses, produções e ações do coletivo,

pintada, desenhada ou construída digitalmente (Fig. 21). 

Figura 18: Grapixo do coletivo 4e25 / Fonte: www.flickr.com/photos/4e25/page4 

Figura 19: Designs de Tony de Marco no muro e no digital / Fonte:
www.tonydemarco.com.br/portfolio 
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Figura 20: Charges da série Churrascaria do coletivo 4e25 / Fonte: disponível em
www.flickr.com/photos/4e25/page2 

Figura 21: O tipograpixo 4e25 sobre cartolina, pele e muro / Fonte: www.flickr.com/photos/4e25/
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Nos poemas de Preto Matheus, tal forma de escrita entrava também em diálogo

com a tradição da poesia experimental brasileira, apresentada a ele por seu mentor de

escrita,  o  agora  falecido poeta Marcelo  Dolabella.  Como a negar  ponto a ponto  o

argumento  citado  de  Karl  Young,  temos  aqui  o  pixo  integrado  à  “tecnologia  dos

computadores”,  à história da arte e à tradição literária.  No mural realizado por Kid

Azucrina no saguão do Sesc Palladium (Fig.  22),  em Belo Horizonte,  logo após a

dissolução do coletivo em 2018, encontramos uma obra que é, por um lado,  uma

espécie de agenda do pixo – nome dado pelos pixadores para as superfícies nas quais

tags vão sendo marcadas lado a lado – por outro uma “pintura de palavras”, como

aquelas produzidas pelas vanguardas históricas do séc. XX. Contra um fundo preto, o

tipograpixo branco organizado em blocos retangulares vai compondo a silhueta de

uma cidade. Ao leitor já habituado a decifrá-lo, as letras vão revelando, como em um

agenda do pixo, dezenas de tags de pixadores atuantes na cidade. Revelam também

algumas palavras de ordem como “se percebermos que cidades estão nos adoecendo,

temos o direito de mudá-las”. Mas também de nomes que marcaram a capital mineira

com a sua escrita de outra maneira: Drummond, Cyro dos Anjos, Pedro Nava, Murilo

Rubião, Fernando Sabino e Henriqueta Lisboa.

Figura 22: Plano aberto e detalhe do mural de Kid Azucrina no SESC Palladium / Fonte:
Arquivo do artista 
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Ao contrário de Kid Azucrina, Preto Matheus abandonou o tipograpixo  desenvolvido

pelo  4e25 com o fim do coletivo. Mas manteve a sua investigação do hermetismo

tipográfico, entre outros trabalhos, na série de poemas de uma palavra grafadas na

sua nova fonte, denominada criptotipia (Fig. 23). Utilizando a própria escrita como uma

metáfora  visual,  encontraremos ali,  por  exemplo,  depois  de um trajeto  certamente

desnorteante o minotauro que habita o labirinto da escrita. Mas não é apenas no jogo

da escrita que residem os monstros. E se temos aqui destacado as potencialidades

criativas das ruínas da cidade letrada, é preciso levar em conta o niilismo social que

funda algo como a cultura do pixo, baseada em arriscar a própria vida para se sentir

por um momento parte da cidade. Pois, como sublinhado pelo poema de Augusto de

Campos que tomamos como mote, a cidade participa tanto da  capacidade quanto da

atrocidade. Contra a barbárie dos fascistas, dos falsos paladinos que negociam seu

silêncio, cabe encerrar aqui com o momento de luto e a denúncia do princípio que

move a tragédia brasileira, sintetizados por Preto Matheus no poema Necrocifra  (Fig

24-29). 

Figura 23: Poema da série Criptotipia, de Preto Matheus 
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Figura 24: Parte 1 de Necrocifra, de Preto Matheus 

Figura 25: Parte 2 de Necrocifra, de Preto Matheus 
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Figura 26: Parte 3 de Necrocifra, de Preto Matheus 

Figura 26: Parte 4 de Necrocifra, de Preto Matheus
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Figura 26: Parte 4 de Necrocifra, de Preto Matheus
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