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Resumo: O presente artigo explora a relação entre música e 
poesia de modo a ampliar o diálogo entre os campos, ou mesmo de 
anular a sua distincão. O objeto de estudo aqui é o conjunto de 
obras onde existe um tênue limite entre palavra e som. Nosso 
intuito é explorar esse limite. !
Palavras-chave: poesia; música; signo !
Abstract: This article explores the relationship between music 
and poetry in order to increase the dialogue between these 
fields, or even cancel its distinction. The object of study here 
is the set of works where there is a fine line between word and 
sound. Our aim is to explore this limit. !
Key-words: poetry; music; sign  !
 Poesia e música formam uma espécie de amálgama, ou seja, 

estão conectadas em seu surgimento e em seu processo de criação. 

Ao longo dos séculos, porém, na sociedade ocidental, seguiram 

caminhos divergentes e se afastaram. Abaixo seguem algumas 

citações de pensadores, poetas e músicos sobre a poesia e a 

música exemplificando como esses terrenos se confundem e se 

fundem. 

 Em O arco e a lira, Octavio Paz nos apresenta um conceito de 

poesia que vai além de um gênero literário: “O poema não é uma 

forma literária, mas o lugar de encontro entre a poesia e o 

homem” (PAZ, 1982, p. 8). Os campos da poesia e da música se 

confundem e se fundem desde há muito, da poiesis grega até hoje. 

Para Aristóteles, pintura, escultura, música e dança também são 

formas poéticas. No campo da poesia, em tempos mais recentes,  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Augusto de Campos declarou: “Depois que Pound morreu, o maior 

poeta vivo americano é músico; John Cage, talvez porque não 

pretenda ser poeta” (CAMPOS, 2006, p. 9). Cage nunca escreveu 

poemas, mas revelou: “Eu não dou essas conferências para 

surpreender as pessoas, mas por uma necessidade de 

poesia” (CAGE, 1961, p. 10; tradução minha). 

 Jean-Luc Nancy, em Resistência da poesia, diz: 

«poesia», antes de ser a designação de uma arte particular, é o 
nome genérico de toda a arte. Isto implica uma essência dinâmica e 
plural da própria poesia. É como se não fosse possível falar senão 
de poesias, já que esta se estende a uma pluralidade de aplicações 
(NANCY, 2005, p. 14). !

 Segundo Décio Pignatari, em O que é comunicação poética, 

a poesia parece estar mais do lado da música e das artes plásticas 
e visuais do que da literatura. Ezra Pound acha que ela não 
pertence à literatura e Paulo Prado vai mais longe: declara que a 
literatura e a filosofia são as duas maiores inimigas da poesia. 
De fato, a poesia é um corpo estranho nas artes da palavra 
(PIGNATARI, 2006, p. 6). !

 No Dicionário Houaiss da língua portuguesa, a palavra 

“lírica” é definidacomo um tipo de poesia que teve origem na 

Grécia. Lírica vem de lira, instrumento musical de corda usado 

para acompanhar os poetas em suas apresentações. O livro The 

Sound of Poetry/The Poetry of Sound, organizado por Marjorie 

Perloff e Craig Dworkin, mostra como música e poesia estavam 

associadas e se encaminharam para uma “fissura” ocorrida entre 

música e verbo a partir do século XV. Perloff revela que a 

poesia teve sua origem na Grécia antiga, continuando nos 

chamados trovadores. Após o surgimento da escrita, sobretudo 

após sua disseminação, a palavra e o som foram se distanciando 

(PERLOFF, 2009, p. 15). 

 A poesia se encaminha para a literatura e a música europeia 

segue cada vez mais em busca da autonomia, chegando por fim à 

ideia de música “absoluta”, de Hanslick, no século XIX. A ideia  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de música absoluta é explorada no livro The Idea of Absolute 

Music, de Carl Dahlhaus (1991). Ela expõe a existência de uma 

supremacia da música em relação às outras artes. Por meio desse 

ponto de vista, acredita-se que as palavras, em vez de serem um 

componente essencial, são irrelevantes e podem até distrair o 

ouvinte do “real” sentido da música. Esse pensamento se iniciou 

nos séculos XVII e XVIII e está relacionado ao romantismo 

alemão. E.T.A. Hoffmann, quando escreveu sobre a Quinta Sinfonia 

de Beethoven, usou esse argumento explorando a ideia de sublime 

e de música absoluta, proclamando que a música instrumental era 

a “verdadeira” música, uma arte autônoma. Assim, gradativamente, 

apesar de certa resistência, o conceito de música absoluta se 

tornou o paradigma estético da música alemã no século XIX: até 

os opositores de Hanslick chamavam o texto em músicas vocais de 

influência “extramusical” (DAHLHAUS, 1991). Cabe a pergunta: a 

poesia sonora seria um dos esforços de retomar, na forma de 

ouvir e ver, essa ligação entre poesia e música no Ocidente? 

!
Poesia sonora 

Eu prefiro o sol, eu aprecio a noite, eu aprecio os meus barulhos e os 
meus sons, eu admiro esta fábrica imensa e complexa de um corpo, eu 

aprecio meus olhares que tocam, meus ouvidos que veem, meus olhos que 
recebem... eu não preciso ter minha vida derivada do inteligível. Eu 

não quero estar sujeito à palavra verdadeira que sempre confunde e 
mente, não suporto mais ser destruído pela Palavra, esta mentira que 

se abole no papel.  1!
 O objeto de estudo aqui é o conjunto de obras em que existe 

um tênue limite entre palavra e som, visando explorar esse 

limite. Alguns pesquisadores denominaram certos trabalhos texto- 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som (KOSTELANETZ, 1980), voz-música (EL HAOULI, 2002) e talvez 

outros nomes ainda apareçam. São todas expressões artísticas que 

caminham na fronteira entre poesia e música. 

 No Brasil, temos a figura do poeta Philadelpho Menezes como 

autor das primeiras pesquisas sobre esse tema. Segundo Menezes, 

trata-se de “uma vertente da poesia experimental que dá especial 

atenção ao som da fala” (1998, p. 111). A poesia sonora é 

constituída pelo som e por suas articulações influenciadas pela 

língua associada a dispositivos que permitam reprodução, 

gravação e manipulação do som. A matéria-prima básica é a voz 

humana. Esse tipo de arte representou uma revalorização da 

cultura oral, um caminho contrário ao “aprisionamento” das 

manifestações poéticas na escrita. Por aprisionamento entende-se 

uma submissão da palavra sonora ao papel e à escrita demonstrada 

nas ideias de Marshall McLuhan e Walter Ong. 

 A poesia sonora vai além da poesia recitada, pois trabalha 

muito com a sonoridade da palavra sem necessariamente se prender 

ao significado desta. Para Philadelpho Menezes, a poesia sonora 

“se apresenta como um novo modo de pensar a poesia como arte da 

vocalidade não domada pela linguagem comunicativa e 

letrada” (Menezes, 1993, p. 10). Segundo William Burroughs: 

Com respeito à poesia sonora, na qual as palavras perdem o que 
costuma ser denominado sentido e novas palavras podem ser criadas 
arbitrariamente, surge a pergunta sobre a fronteira que divide a 
música da poesia [...]. A resposta é que tal fronteira não existe 
[...] e a poesia sonora foi concebida precisamente para romper 
essas categorias e libertar a poesia da página impressa, sem 
eliminar dogmaticamente sua conveniência (BURROUGHS, 1979, p. 10). !

 Na introdução do livro Text-Sound, Richard Kostelanetz 

explicita a dificuldade de precisar limites para esse tipo de 

arte: “Não há meio seguro de distinguir o verdadeiro texto-som 

intersígnico, por um lado, da música e, por outro, da 

poesia” (KOSTELANETZ, 1980, p. 14).  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As origens da poesia sonora 

 A partir do início do século XX, observamos uma dissolução 

dos limites entre as artes, uma interpenetração de campos 

artísticos. O verbo, que na antiguidade era demiúrgico, ligado a 

Deus na tradição judaico-cristã e às musas na tradição grega, 

com a modernidade passa a representar as marcas da impotência 

humana. A desilusão da arte verbal associada à dissolução dos 

limites entre artes é o terreno em que vai surgir a poesia 

sonora. Ela nasce usando a palavra não apenas como veículo de 

significados, mas também explorando suas possibilidades 

acústicas e performáticas. 

 Segundo Enzo Minarelli, as origens da poesia sonora estão no 

futurismo. O autor mostra como os movimentos futuristas, russo e 

italiano, retomam a importância da declamação, da performance e 

da fonética. Eles querem “desbloquear o corpo do poeta”, evitar 

o “ônus da gramática e a alfândega da sintaxe” (MINARELLI, 2005, 

p. 179). Em 1913, Luigi Russolo produz o manifesto “A arte dos 

ruídos”. Três anos após, em 1916, Marinetti publicou “A 

Declamação Dinâmica e Sinóptica, Manifesto Futurista”. Os 

futuristas italianos acreditavam na necessidade da criação de 

uma nova linguagem que expressasse a nova realidade. Assim 

sugerem a abolição do advérbio, a supressão da gramática e a 

sintaxe, da utilização do verbo no infinitivo, suprimir o “EU”, 

além da mudança dos signos de pontuação por signos matemáticos e 

musicais e a utilização de martelos, buzinas, motores ou 

máquinas de escrever como instrumentos musicais. Ainda na 

Itália, Depero inventa a onomolíngua (língua baseada em 

onomatopeias). Do futurismo russo encontramos o manifesto de 

Krutchnonikha “A textura da palavra”, além da linguagem Zaum 

(transmental) de Velimir Khlebnikov, em que encontramos “uma 

língua privada, de significado indeterminado (ainda não  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cristalizado)” (KRUTCHENIK, 1992, p. 30). A linguagem Zaum 

buscava uma “expressividade fônico-emotiva” não coagulada pela 

gramática e pela sintaxe. Os futuristas queriam que o poema 

saísse da página. O recital poético futurista era encenado, um 

espetáculo visual e fonético. 

 Em 1916, surge o Cabaret Voltaire,em Zurique, onde nasce a 

proposta dadaísta. O Dada foi um movimento de vanguarda 

realizado por um grupo de escritores e artistas plásticos 

durante a Primeira Guerra Mundial. Dada em francês significa 

cavalo de brinquedo. Sua utilização reafirma o nonsense e a 

falta de sentido que a linguagem pode ter, ponto de especial 

interesse para a poesia sonora. Hugo Ball, fundador do Cabaret 

Voltaire, diz em sua biografia: 

I have invented a new genre of poems..(poems without words) or 
Lautgedichte (sound poems), in which balance of the vowels is 
weighed and distributed solely according to the values of the 
beginning sequence (BALL, 1974, p. 70). 

 Além de Hugo Ball são figuras importantes nesse movimento 

Raoul Haussmann, Tristan Tzara e Kurt Schwitters, entre outros. 

!
Figura 1 – Poema “Karawane”, de Hugo Ball !!
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 Na “partitura” do poema fonético de 1916 “Karawane, de Hugo 

Ball, observamos a tipologia usada como elemento de 

representação para orientar, sugerir sonoridades por meio da 

visualidade. Kurt Schwitters compôs “Ursonate”, ou sonata pré-

silábica, a partir de um poema-cartaz de Raoul Haussmann entre 

1922 e 1923. Trata-se de um poema fonético que apresenta uma 

estrutura musical de sonata, com partes A e B e quatro 

movimentos – rondo, largo, scherzo e presto.  Schwitters, apesar 2

de ter partilhado de ideias e obras com vários dadaístas, nunca 

se identificou completamente com eles, tendo “fundado” o 

movimento Merz, movimento de um homem só (AGRA, 2008).  3

Schwitters teve formação em artes plásticas, porém era um 

artista múltiplo. Realizou poemas, colagens, pinturas, poemas 

fonéticos, mas não gostava dessa distinção entre as artes e dava 

a suas obras de qualquer tipo o nome de Merz, que tem origem 

derivada da palavra comércio (Kommerz) em alemão. O multiartista 

realizou muitos trabalhos de colagem e se utilizou da colagem na 

poesia (visual). Schwitters trabalha com "restos" de linguagem 

verbal, anda nos limites e fronteiras entre artes, posição 

semelhante à da própria poesia sonora. 

 Enquanto o futurismo russo e italiano e o dadaísmo 

aconteciam, entre 1910 e 1923, na América Latina, ocorria o 

chamado Estridentismo, no México com a figura de Manuel Maples 

Arce, que pregava a importância das novas tecnologias de 

comunicação na criação literária e poética, assumindo posição 

semelhante à dos futuristas. Na França, aparece o letrismo e 

isouismo, com sua característica de dissolução e de destruição  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da palavra. Isidore Isou, criador do manifesto da poesia 

letrista, diz: “A palavra escrita é a primeira estereotipia 

[...]. A rigidez das formas impede a transmissibilidade” (ISOU, 

1992, p. 43). Todas essas manifestações, letrismo, isouismo, 

dadaísmo, futurismo, estridentismo, atuaram a fim de retirar a 

carga semântica da palavra. A poesia em sua grande parte está 

questionando os signos. Na poesia sonora, esse questionamento é 

também em nível fonético, sonoro e por que não dizer musical. 

 A poesia fonética, ou, como Steve McCaffery nomeou, 

paleotechnic era da poesia sonora, abriu-se para um novo momento 

com o surgimento do gravador em 

1934-35. Poetas e compositores começam a ser capazes de 

manipular os sons gravados, modificando tempo, velocidade, 

acrescentando camadas e camadas de som, invertendo o som, 

copiando e colando fragmentos sonoros. Sendo assim, por volta de 

1950, após a invenção dos dispositivos que permitiam a 

reprodução e a gravação da voz humana, é que se consolida o 

nascimento da poesia sonora, ou seja, a poesia sonora surge 

junto com a música concreta.  4

 Henri Chopin, poeta francês, surge como um dos pioneiros da 

poesia sonora, tendo sido o responsável pela criação do nome 

poesia sonora para classificar seus primeiros poemas realizados 

com equipamentos eletroacústicos. Eram obras vocais que 

combinavam performance, manipulação eletrônica da voz, 

experimentalismo e a busca por uma poesia do som não subjugada 

pela semântica. 

!
O poema sonoro 

 O poema sonoro caracteriza-se pelo uso da voz, de técnicas  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fonéticas, da utilização de meios tecnológicos e, sobretudo, por 

seu experimentalismo no uso da linguagem. Segundo Philadelpho 

Menezes (1992), a poesia sonora segue um caminho de 

experimentação poética. Na poesia sonora, o que se destaca é a 

materialidade sonora da palavra. O significado, a semântica não 

são aqui elementos essenciais para a comunicação, pois esta 

parece acontecer mais em um plano fenomenológico, já que o 

encadeamento de ideais nesse tipo de obra muitas vezes ocorre 

por meio de outros elementos da palavra que não o semântico: 

pelo timbre, pelo ritmo, por suas características sonoras. 

Assim, a escuta desse tipo de poesia se aproxima da escuta 

musical em que o significado verbal não é o único condutor da 

obra. A poesia sonora, porém, também pode se utilizar de 

palavras conhecidas. Em um poema sonoro, podemos encontrar 

rugidos, balbucios, gritos, gemidos, sussurros, risos, soluços, 

sopros, assobios, suspiros, sibilos, uivos e as mais diversas 

formas de vocalidade. 

 Partindo da voz e de sua materialidade, a poesia sonora se 

equilibra e se desequilibra na gangorra entre o som e o sentido, 

alimentando-se dessa posição limítrofe. O poema sonoro não se 

limita a jogar com o significado e o significante sonoro; ele 

pode também explorar os quatro elementos característicos da 

composição musical tradicional: duração, altura, timbre e 

dinâmica, além de poder lançar mão da espacialidade, explorada 

pela música eletroacústica, e de critérios como massa, grão, 

allure “desvendados” pela morfotipologia schaefferiana,  e tantos 5

outros modelos analíticos posteriores a Schaeffer. Além de tudo 

isso, como veremos mais à frente, o poema sonoro nos apresenta  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aos ouvidos todo o sentido não semântico presente no som da 

palavra. 

 Philadelpho Menezes foi um dos primeiros no Brasil a olhar 

para a poesia sonora como área de estudo e de criação. Compôs 

alguns trabalhos como Futuro, realizada nos anos 1980 em 

parceria com Milton Ferreira, e a peça Poema não música. Essas 

duas obras e mais dezessete poemas sonoros fazem parte do CD 

Sound Poetry Today. An International Anthology,  editada em 1998 6

pelo próprio Menezes. Nessa coletânea, encontramos ainda Enzo 

Minarelli, Alex Hamburger,  Jamil Jorge, entre outros. 7

!
O poeta sonoro 

 Henri Chopin é o protótipo do poeta sonoro, se isso 

existir. Um poeta com grande bagagem e estudos musicais, que 

começou a explorar a fonética e a vocalidade da palavra. Como 

não tinha como classificar o seu trabalho, afinal não era a 

poesia feita pelos poetas de então e nem música, batizou o seu 

trabalho de Poesia Sonora. Chopin começa a utilizar meios 

eletrônicos para manipular o som da voz.  8

 O poeta sonoro pode ser o poeta que escreve poesias no papel, 

o músico, o artista plástico e mesmo qualquer um, o poeta sonoro 

pode ser qualquer um, porque não existe um profissional da 

Poesia Sonora. Ela é “amadora”, daí a sua conexão com tudo que é 

experimental. Não existe um modelo de compositor de poemas 

sonoros, mas existe o poema sonoro. 

 Muitos dos trabalhos de poesia sonora são realizados em 

colaboração. Como exemplos temos o 73 poems do poeta Kenneth  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Goldsmith e da cantora e compositora Joan La Barbara, realizados 

a partir dos poemas litografados por Goldsmith, nos quais La 

Barbara os vocaliza utilizando litografias como “partitura”. 

Este poema sonoro é estruturado em várias camadas de sua própria 

voz.  9

!
Figura 2 – 73 poems, de Kenneth Goldsmith e Joan La Barbara !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!

Figura 3 – 73 poems, de Kenneth Goldsmith e Joan La Barbara !
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 Morton Feldman é compositor minimalista que compôs em 

associação com o poeta Frank O’hara a poesia sonora Wind. No 

Brasil, Willy Correa e Décio Pignatari realizaram parcerias e 

Augusto de Campos e Gilberto Mendes compuseram “Nascemorre” nos 

anos 1960. Nos anos 1970-1980, Caetano Veloso e Augusto de 

Campos concretizaram algumas parcerias como “O pulsar”, 

encontrado no disco Velô.  10

Figura 4 – Poema “O pulsar”, de Augusto de Campos !
 O compositor Silvio Ferraz, em associação com a poeta Anitta 

Malufe, realizou incursões no meio da poesia sonora. No trabalho 

da dupla, encontramos a utilização da espacialização do som e 

manipulação em tempo real através de programas como MAX-MSP.  11

Rodolfo Caesar também realizou experiências nesse campo em 

parceria com as poetas Valeska de Aguirre e Marília Garcia.  12

Além de poemas sonoros realizados em parcerias poético-musicais, 

temos exemplos de compositores populares, poetas, artistas  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plásticos realizando trabalhos nesse campo. Caetano Veloso 

realizou experiências de poesia sonora no CD Araçá azul.  Carles 13

Santos, músico espanhol que realizou trabalhos com 

característica de poesia sonora em 1981 em seu cd Voice tracks . 14

Arnaldo Antunes músico, poeta e artista plástico, que realizou 

poesia sonora no livro-cd Dois Ou Mais Corpos No Mesmo Espaço. 

Leo Küpper compôs e-poem 1967. Küpper é um compositor 

eletroacústico e na peça em questão utiliza microfones dentro do 

aparelho fonador para captação. Assim mostra um radicalismo 

anatomo-fisiológico do som. No poema Cidade, Augusto de Campos 

explora a transformação do som em sentido, aqui através da 

manipulação da velocidade, alteração de tempo, a “palavra” passa 

de som sem sentido semântico a som com sentido semântico. 

 Cildo Meireles é um artista plástico que realizou uma 

instalação com características de poema sonoro chamado Marulho. 

Nessa obra, de 1997, o artista coloca um píer de madeira sobre o 

chão, abaixo do píer, milhares de livros com imagens de mar, 

enquanto na sala ecoa a palavra água gravada em oitenta idiomas. 

A gravação da mesma palavra em oitenta línguas questiona a 

relação significante sonoro – significado. Não poderia ela ser 

classificada como poesia sonora? John Cage compôs peças 

radiofônicas que poderiam ser consideradas poemas sonoros. Além  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destas não podemos esquecer os seus mesostics , trabalhos em 15

que, a partir de um texto, se estabelecia uma performance com a 

utilização de apenas de um instrumento: a voz humana. Todos 

estes exemplos mostram a variedade de formas artísticas onde 

verbo, som e voz humana se conjugam para estabelecer o que 

Philadelpho Menezes nomeou como “uma poética da voz”, eles 

reafirmam que não existe o poeta sonoro como tal - um tipo 

específico com uma formação definida, mas existem indivíduos 

compondo poesia sonora. 

 O poema sonoro realizado por cada um destes “personagens” vai 

apresentar peculiaridades pessoais e correspondentes ao meio em 

que se encontram. Em muitos destes trabalhos encontramos uma 

conjugação de poesia, música e vídeo, aqui muitas vezes a 

semântica é reconhecível, apesar de presenciarmos uma comunhão 

entre música e poesia, muitas vezes não há um questionamento 

claro dessas fronteiras: 

!
- o trabalho áudio visual do poeta Márcio-André que associa 

projeções e manipulação eletrônica de som de violino e 

voz .  16
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 A mesostic é um tipo específico de acróstico. Aqui a frase ou palavra lida 15

na vertical se encontra no meio da linha, ao passo que, no acróstico, isso 
ocorre no início. Os mesostics cagianos são gerados pelo acaso em processo 
informatizado do I-Ching. No site <http:// www.euph0r1a.net/mesostomatic/>, 
encontramos um divertido "gerador" de mesostics. Acesso em 4 maio 2011. No 
site Ubu < http://www.ubu.com/sound/cage_norton.html>, podemos escutar duas 
mesostics de Cage. Acesso em 4 maio 2011. “Cage calls them ’mesostics’ a 
literary form generated by chance (in this case computerized I-Ching chance) 
operations. Using the computer as an oracle in conjunction with a large 
source text, he happens upon ideas, which produce more ideas. Chance, and not 
Cage, makes the choices and central decisions. Such a form is rooted, Cage 
tells us in his introduction, in the belief that "all answers answer all 
questions."

 Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=s0zl0GKfaSY>. Acesso em 5 16

abr. 2011.
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- o meu trabalho poema diluído  realizado em parceria com o 17

poeta André Vallias, que realizou a animação do mesmo. 

Poema diluído foi exibido/escutado no evento Ciclo de Arte 

Sonora, realizado no Parque Lage no Rio de Janeiro em 

2011. Neste trabalho junto com a decomposição dos versos 

realizada em vídeo-animação ocorria uma espacialização do 

som das frases do espaço. Uma “diluição” conseguida 

através da disposição de seis caixas amplificadas em uma 

espécie de círculo. 

- Outro trabalho bastante interessante que associa poesia, 

som e imagem é Convergências de Milton Machado. 

- Podemos citar ainda como realizadores de poemas sonoros 

no Brasil: Ricardo Corona, Ricardo Aleixo e Celso Borges 

entre outros.  18

 Talvez, segundo as ideias de Philadelpho Menezes muitos dos 

trabalhos acima poderiam ser questionados em sua classificação 

como poemas sonoros visto que para Menezes na poesia sonora “não 

há texto anterior, nem mesmo texto experimental.” Acredito que 

possamos ampliar este campo incluindo os exemplos que mostramos 

acima onde, apesar de um texto prévio, existe um trabalho 

específico pensando o som da palavra. Querer definir limites 

precisos para um tipo de expressão artística que trabalha 

justamente o espaço do “entre”, do “inter”, trabalha no espaço 

que é e não é ao mesmo tempo pode ser contraditório. 

 Pela sua característica de experimentalismo a poesia sonora 

não possui um mercado e mesmo a sua circulação se dá em meios 

específicos. O poeta Lau Siqueira diz: “Todo poema é um ato de  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 Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=mS8RWAwtBSE>. Acesso em 5 17

abr. 2011.

 Nossa ideia neste artigo não é fazer um panorama da poesia sonora, mas sim 18

apresentar alguns exemplos para melhor ilustrar essa manifestação artística.
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subversão da linguagem”, talvez pudéssemos dizer que todo poema 

sonoro é uma subversão do som da palavra. A poesia sonora por 

sua vez caminha a margem do sentido e na margem da poesia, 

marginalidade da marginalidade. O poeta sonoro pode manifestar-

se em qualquer pessoa que seja capaz de se debruçar sobre a 

poesia com um “olhar sonoro”, olhos abertos a novas 

possibilidades de composição utilizando a voz como elemento 

sonoro e como linguagem de forma radical. 

!
Os desdobramentos da poesia sonora 

 A poesia sonora e a polipoesia flertam com diversas artes e 

trazem para junto dela estas artes. Observamos um aumento na 

produção de poesia sonora, polipoesia, videopoesia e aplicativos 

poéticos. A facilidade na utilização de programas de edição de 

vídeo e de som vem fazendo que se torne cada vez mais acessível 

à manipulação de sons e imagens de forma produzir videopoemas, 

poemas sonoros e outras formas poéticas. Associado a este fato 

temos a popularização de sites como o youtube, vimeo, myspace, 

facebook entre outros onde a divulgação deste tipo de 

manifestação tem a possibilidade de entrar em contato com um 

grande público, antes impossível de se imaginar. 

 Não poderíamos nos esquecer de citar Ubuweb, um site criado 

em 1996 pelo poeta americano Kenneth Goldsmith para 

disponibilizar poesia sonora, escrita e visual. O material é 

incorporado sem autorização dos autores, pressupondo que as 

obras são de vanguarda e não têm potencial comercial. A poesia 

sonora é um gênero fronteiriço entre a poesia de vanguarda, a 

música contemporânea e a performance, podendo muitas vezes 

agregar outras mídias como o vídeo, o software ou novas 

interfaces poéticas (tablets, aparelhos celulares, entre outros)  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Ao fim, cabe novamente reafirmar a pergunta: a poesia 

sonora seria um dos esforços de retomar, na forma de ouvir e 

ver, essa ligação entre poesia e música no Ocidente? 

!
!
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