


• Poeta, crítico de arte, biógrafo, tradutor.
• Vinculação inicial à vanguarda concretista.
• Poesia participante / engajada.
• Social, político (exílio). 
• Definição de uma poesia “de identidade Latino-americana.
• Prêmio Camões de 2010 / ABL - 2014

“Meu poema
É um tumulto, um alarido:
Basta apurar o ouvido.”
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Um pouco acima do chão (1949)
A luta corporal (1954)
Dentro da noite veloz (1975)
Poema sujo (1976)
O vil metal (1954/60)

Poemas concretos / neoconcretos (1957/58)
A vertigem do dia (1987)
Barulhos (1987)
Cidades inventadas – contos (1997)
Muitas vozes (1999)
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Uma parte de mim 
é todo mundo:
outra parte é ninguém:
fundo sem fundo.

Uma parte de mim  é multidão:
outra parte estranheza 
e solidão.

Uma parte de mim 
pesa, pondera:
outra parte 
delira.

Uma parte de mim almoça e janta:
outra parte 
se espanta.

Uma parte de mim 
é permanente:
outra parte 
se sabe de repente.

Uma parte de mim 
é só vertigem:
outra parte, 
linguagem.

Traduzir uma parte 
na outra parte
– que é uma questão de  vida 

ou morte – será arte?
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Como dois e dois são quatro
sei que a vida vale a pena
embora o pão seja caro
e a liberdade pequena  

Como teus olhos são claros
e a tua pele, morena

como é azul o oceano
e a lagoa, serena  

como um tempo de alegria
por trás do terror me acena  

e a noite carrega o dia
no seu colo de açucena  

– sei que dois e dois são quatro
sei que a vida vale a pena  

mesmo que o pão seja caro
e a liberdade, pequena.

DOIS E DOIS: QUATRO
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Meu povo e meu poema crescem 
juntos como cresce no fruto
a árvore nova  

No povo meu poema vai nascendo
como no canavial
nasce verde o açúcar  

No povo meu poema está maduro
como o sol
na garganta do futuro  

Meu povo em meu poema
se reflete
como a espiga se funde em terra 
fértil  

Ao povo seu poema aqui devolvo
menos como quem canta
do que planta

MEU POVO, MEU POEMA
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•Movimento cultural iniciado em 1967 (festivais de música popular brasileira da TV
Record).

•Proposta de uma postura nacionalista crítica / e ruptura formal e linguística /
influência do concretismo / originalidade e irreverência.

• Idealizadores: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Os Mutantes, o maestro
Rogério Duprat e o poeta Torquato Neto.

• Outras manifestações:
Artes plásticas: Hélio Oiticica
Cinema: Gláuber Rocha
Teatro: josé celso martinez
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