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0. Introdução.

Tentei abordar nesse pequeno texto o que considero ser uma 
música eletrônica, sem generalismos e universalismos. Dividi os 
diferentes assuntos em tópicos mais ou menos independentes. 
Planejei uma versão em que a escuta de músicas eletrônicas 
minhas correria simultânea a uma versão deste texto, devidamente
declamada. 

As músicas em questão podem ser adquiridas, em formato mp3, 
através do software livre soulseek. Basta procurar nos arquivos do 
usuário faca pela pasta intitulada Henrique Iwao, efetuando 
subseqüente download das músicas, notadamente 
Contrabandistas de jeans furiosos até as narinas ; Mas tenho 
consciência? Não, não tenho consciência, não estou consciente! ; 
Estudo para um instante vazio.

Em dois dos tópicos desse texto é abordada a questão da 
linguagem musical. Em um outro a linguagem da pesquisa 
musical, uma vez que, como área de pesquisa escrita não 
consolidada, a música apresenta taxas de ruído lingüístico bastante

altas. Dois dos tópicos são mais técnicos e concernem duas peças 
eletrônicas minhas. Há certamente um tópico sobre um software. 
O tópico que trata de fluxos sonoros foi descartado; o que trata de 
aspectos conceituais foi teimosamente mantido. Por fim, uma 
conclusão e, como não poderia faltar, referencias bibliográficas 
úteis.

Espero não aborrecer muito meus leitores. Desde já agradeço a 
paciência de todos. 

1. Nomes.

É sumamente importante considerar as infindas possibilidades 
nominais para uma música, especialmente se ela é pertencente a 
algum dos seguintes gêneros: 

eletracústico, eletrostático, acusmático, iônico, cinema 
cego, trilha sem filme, teatro sonoro, teatro sem atores, 
teatro cujos personagens são entidades sonoras, cinema 
sonoro, putz putz, dança sem dança, música tecnológica, 
música eletrônica, sonoplastia, sonoplastia de filme de 
terror, etc, tectônico, tecnocrata, etc, ou o que for. 

Além do mais, bons títulos tem a vantagem de induzir o ouvinte 
desprevenido a criação de uma imagética sonora peculiar e 
embaraçosa. 

Dito isso gostaria de exemplarmente declamar alguns títulos 
prediletos da minha coleção particular, e que futuramente poderão 
vir a ser belas cantigas.

• "Que o amor seja o único tema de nossas canções"
• "Um sorriso como a idiotice dos anjos"
• "Faz de conta que abro os meus olhos e vejo pessoas 

amadas" 
• "Contra o roubo legalizado dos bancos e dos impostos! Viva

o contrabando alucrativo!"



• "Draft: a piece of text containing the main ideas but not the 
developed form"

• "Poderia ser melhor, mas tive preguiça (especialmente no 
final)"

• "Sonhei que me cercavam na cama 15 ou 17 ou 3 jabutis"
• "Porque eu penso tudo com a secreta vontade de não 

acreditar a fundo"
• "Ana Maria Braga hesita entre comer joaninhas vivas ou 

focalizar a atenção em trÊs parâmetros que sejam esses:
◦ I. O pão caseiro está passando na sua rua (no caso na 

minha, agora, com fortíssimos gritos).
◦ II. Vê uma garrafa de vodka e meia dúzia de nozes 

moscadas.
◦ III. Café da manhã de hoje: bombeirinho, Ou Ainda o 

lago dos baiacus"
• "Nas escolas, nos ensinam a dúvida e a arte do 

esquecimento"
• "Como um jabuti suicida comer alface até a morte"
• "Ele grita o dia todo sem ficar rouco. Isso é perfeita 

harmonia"
• "Perco me no campo das amoreiras, tinjo meu corpo com o 

sumo doce das amoras"
• "Menina amanhã de manhã vou te acordar pra te dizer que 

a felicidade vai desabar sobre seus dois homens"
• "Fizeram-me um organismo! Dobraram me indevidamente! 

Roubaram meu corpo!"
• "Sala de interrogatório, paredes brancas, goteja, a vítima 

espera calmamente seu afogamento"
• "Ela se contradiz como alguém que verdadeiramente 

despreza fantasmas e aparições"
• "O sistema é um fechamento"
• "We knew perfectly well of course that though it was bound 

to come to the light he would find considerable difficulty in 
endeavouring to try to induce himself to try to endeavour to
ascertain the spiritual plenipotentiary and so we knew of 

course perfectly well"

"etc 3"

"Vejo azul, amarelo e cinza. Há cores nas nuvens"

Chega! Ou Já É Demais.

Partamos rapidamente para outro tópico, que estou atrasado, já é 
hora e a duquesa vai ficar uma fera se eu a fizer esperar!

2. Amigável conversa com o Sr. Del Nunzio, em que trocamos 
máximas:

Bom dia, Felicidades!

Bom dia! Estou inspirado!

Eu não! Se ao menos jamais houvesse freqüentado as escolas. A 
ciência que segui até o fundo do poço, da qual esperei, jovem tolo, 
a confirmação da minha alegria pura, ela arruinou tudo em mim.

Sabe o que dizem, não? "Prisões se constroem com pedras da Lei; 
Sanatórios, com tijolos da Escola".
 
Quando vejo uma criança e penso no quanto é ignominioso e 
destrutivo o jugo que ela vai carregar e as necessidades pelas 
quais passará e que, como nós, procurará pessoas, como nós 
perguntará pelo belo e verdadeiro e perecerá sem frutos porque 
será sozinha como nós e... Oh! Tirem seus filhos do berço e 
joguem-nos na correnteza para pelo menos salvá-los da vergonha!

Melhor matar um bebê em seu berço que acalentar desejos 
irrealizáveis.

É melhor morrer porque se viveu do que viver porque nunca se 
viveu! Oh, o homem quando sonha é um deus, mas quando reflete
é um mendigo.



Guiam-me mais os erros dos sábios que as perfeições dos otários.

O ser humano quando ama é um sol, é onividente e transfigura 
tudo! 

Pois cada espaço maior que um glóbulo vermelho de sangue 
humano é visionário e cada espaço menor que um glóbulo de 
sangue estende-se às larguras da Eternidade.

E, no entanto são pobres daqueles que também sentem isso, que 
também não querem falar da determinação humana, que aos 
poucos também vão sendo tocados pelo nada que nos governa, 
que compreendem tão profundamente que nascemos para o nada,
amamos um nada, acreditamos em nada, nos estafamos por nada, 
a fim de um dia passarmos para o nada...

E ainda nos fazem confundir o nada com o vazio abissal e terrível, a
totalidade luminosa com a falta mesquinha, a Eternidade com a 
perda de tempo!

Quando me elevo no espírito, qual a coisa mais sublime? O nada.

Sim!

Nada é tão pequeno e tão pouco que não nos possa provocar 
entusiasmo.

Num grão de areia ver um mundo; na flor silvestre a celeste 
amplidão; segura o infinito em sua mão, e a Eternidade num 
segundo.

Isso! Vamos esquecer que o tempo existe, e não contemos os dias 
de vida! O que são os séculos comparados com o momento no 
qual dois seres se pressentem e se aproximam?

Pois as horas de insensatez, mede-as o relógio; as de sabedoria, 
não há relógio que as meça.

Exacto! O que significa tudo o que os homens fizeram e pensaram 
durante milênios, perto de um instante de amor? E é também o 
maior êxito e a maior beleza divina da natureza!

Pois que amar é ser sábio. Quanto ao instante, basta notar que se 
sete idades equivalem a duzentos anos; toda fração de tempo 
menor que um pulsar de artéria equivale a seis mil anos.

Ah! Um tempo impetuoso, medido, afeta demasiado 
violentamente minha cabeça, a miséria e o desvario dos homens 
estremecem minha alma mortal, só peço para recordar o silêncio 
em suas profundidades.

Se as portas da percepção se purificassem, cada coisa apareceria 
ao homem tal como ela é, infinita.

Como a amor ilimitado que tive para com uma bela donzela. 
Lembro-me, nada tinha pare lhe dar, a não ser um ânimo repleto 
de contradições selvagens, repleto de recordações sangrentas. 
Nada tinha para lhe dar a não ser meu amor ilimitado com seus 
mil cuidados e suas mil esperanças delirantes.

O progresso constrói caminhos retos; ofereceste a ela os caminhos
tortuosos sem progresso que são os caminhos de Gênio. E há 
quem duvide dessa noção.

Quem duvida só vê contradição e deficiência em tudo o que 
pensaram porque conhece a harmonia da beleza sem deficiências 
que nunca será realizada.

Todas as coisas belas mentem ardentes sob a mão hipócrita. O 
questionador astuto há muito perdeu as respostas.

Sim, e a linguagem é um grande excesso. O melhor, porém, 
sempre permanece para si e descansa em suas profundezas como 
a pérola no fundo do mar...



Olhe, a verdade jamais será dita de modo compreensível, sem que 
nela se creia. Tudo em que se pode crer é imagem da verdade.

Aquele que é um homem não pode bem mais que centenas de 
outros que não passam de fragmentos de homens?

Uma só lei para o Leão e o Boi é opressão. E, no entanto, o fraco 
em coragem é forte em astúcia. O poder não se presta a certas 
coisas.

Ouça, um ser humano, uma vez adestrado, serve apenas ao seu 
objetivo, busca seu proveito, não se entusiasma mais.

Saudando o dia com tênues esperanças os homens esqueceram-se
de suas vidas eternas. 

É sempre melhor uma morte bela do que uma vida assim 
sonolenta como a que levamos agora. Não obstante, quero viver! 

Que os caminhos do excesso levem aos palácios da sabedoria!

3. Piadas Conceituais.

Alguns exemplos preliminares: 

i) Em "Estudo para um instante vazio" há uma pausa 
localizada, em virtude de algum acaso imemorável, no 11º 
minuto e 55º segundo da música. Esta dura dois segundos 
exatos.

ii) Em "Contrabandistas de Jeans furiosos até as narinas", 
na segunda seção, duas freqüências acima de 16 mil hertz 
têm deslocamentos espaciais correspondentes às séries 
telefônicas dos canais direito e esquerdo. A freqüência mais
aguda, no entanto, teve de ser retirada devido à formação 
de sons diferenciais. Irritada, duplicou-se em graves 
profundos e o efeito espacial foi repetido na nona seção.

iii) Ainda em "Contrabandistas de Jeans furiosos até as 
narinas", ao final, é tentado (sem sucesso) um crescendo 
até o infinito.

iv) Nos rascunhos para "Síndrome do Academicismo 
Exacerbado" encontra-se anotado: corais de Bach 
transpostos, vozes femininas entre 10 mil e 20 mil hertz, 
vozes masculinas entre 30 e 60 hertz; depois, inverter.

Definição primeira: 

"Piada Conceitual" é o nome dado a todo procedimento que 
envolve:

a) um mapeamento arbitrário cujo resultado não tem 
relações claras exteriores ao próprio mapeamento que 
justificam as relações estabelecidas pelo mesmo;
e /ou
b) teorização de justificativa anterior à concretização de ato 
que, ao mesmo tempo em que o possibilita, fracassa 
exemplarmente em justificar o mesmo;
mais a consciência plena de que ou a) ou b) ou ambos estão
ocorrendo ou vão ocorrer.

Disso decorre que a justificativa artística ou sonora (ou o que for) 
será ainda outra ou inexistente, ou ainda, mais freqüentemente, a 
inorganicidade resultante da operação.

Observa-se que em i) o não apenas o tamanho e localização da 
pausa são totalmente arbitrários, como não há nada na música que
justifique a existência desta. No entanto, como o título sugere, há 
um instante vazio que é meta da música inteira. Já em ii) tal 
operação está fadada ao fracasso pelo fato psicoacústico de que 
não percebemos giros de freqüências ultra-graves. Em iii) é 
aplicado um crescendo que ultrapassa a máxima intensidade 
permitida pelo computador, um crescendo supostamente teórico, 
pois apenas achataria a onda, transformando as senoidais em 
quadradas até que tudo virasse ruído. Como o som resultou em 



um real crescendo o exemplo iii) deveria ter sido descartado (não 
se enquadra na categoria de "piada conceitual"). O Exemplo iv) 
leva ao absurdo a questão da transposição, o resultado capenga 
não deve muito ao fato de serem corais de Bach, mas somente ao 
componente não musical, o título da peça.

Definição segunda:

"Piada conceitual" é um procedimento no qual o plano conceitual 
descola-se do plano concreto, cuja teoria deliberadamente produz 
fracassos teóricos. 

[A utilização do recurso tem como vaga meta produzir 
simulacros mais ou menos específicos, com um 
desenvolvimento semiótico contra-significante, de 
mapeamentos cujos números vão tornando-se unidades 
não mesuráveis, coleções não correspondentes]

Observação: a transferência de informações entre dois planos 
depende das taxas de acoplamento local. Essas taxas remetem a 
dois movimentos. O primeiro, de referencialidade absurda à Idéia, 
movimento cômico exterior ao objeto criado, movimento de 
localização, de formação e deslocamento de musas, belíssimas e 
banguelas. O segundo, de libertação numérica, com criação de 
camada transitória que associa cada Idéia à sua potência de 
fracasso e coleciona os conjuntos correspondentes.

O primeiro movimento cria a equivalência para com os 
procedimentos místicos do ponto de vista do objeto, como se algo 
surgisse não apenas do nada que existe entre os dois planos no 
momento da transferência de um a outro, mas também da anti-
justificativa anterior a esse processo. Ao segundo atribuímos o 
desenvolvimento de uma intuição numérica nômade, operando por
saltos mortais, contrabandos vazios e tele-transportes, com risco 
bastante reduzido de codificar os elementos e assim destruir o 
próprio processo de "piadismo conceitualista".

A realidade não é realista. A vida é a todo instante inundada por 
potências poéticas, ao ritmo do infinito cósmico de um silêncio 
dinâmico.

4. Soundforge.

Filtros em tempo real usando o preview e um gravador externo... 
FMs incontroláveis. Presets, pedaços semi-prontos de sons 
sintéticos, calculo de harmonias como se a percepção de 
freqüências fosse aritmética. Síntese por representação gráfica, 
aplicação de 5 camadas de distorção misturadas a senóides graves.
Reconhecer as limitações para assim ignorar que haja limitações 
bloqueadoras.

Vamos  agora comparar diferencialmente as montagens musicais. 
Sabe-se que o Soundforge não é um editor sonoro, mas nada 
impede que, através do comando mix, um som se sobreponha a 
outro. Estéreo-Mixagem. Sobreposição fecundativa, com o 
envelope sonoro tendo que ser preparado de antemão, colado 
justaposto. Prática afeita a impulsividade, de forte tendência 
improvisativa. Sem um uso exacerbado de anotações perdem-se 
certas correspondências numéricas, o caráter intuitivo do número é
acentuado.

É como dizer: eu não uso acidentes, porque eu nego que existam. 
E, no entanto, chega de Soundforge.

5. Contrabando.

Meu irmão pré adolescente adora o seriado televiso Os simpsons. 
Embora esse entusiasmo não seja de todo compartilhado por mim,
lembro-me de Margie policial prendendo fora-da-lei contrabandista
de jeans. A apreensão indevida das calças, para uso pessoal da 
polícia, logo desencadearia desistência por parte da mulher de 
Homero, que largaria o posto legal de opressora, uma vez que 
mostrava-se inerente ao cargo na cidade de Springfield certa 
corrupção rasteira. Como ruídos que se mostram não 
indispensáveis, mas indissociáveis a um sistema. A fúria do preso 



cairia como uma maldição, uma explosão libidinosa policial cuja 
rápida auto-contenção só acentuaria o trágico desfecho (toda 
tragédia musical tem uma beleza e uma alegria incontrolável).

À aritmética modular nunca foi dada devida atenção no ensino 
médio e superior. A massacrante predominância dos números 
decimais e dos bits, zeros-uns, pode ser comparada ao fato de 
aprendermos como língua segunda o inglês ou o francês. Não se 
desenvolvem estruturas lingüísticas de pensamento diversas, 
mantém-se mais ou menos estruturas de pensamento similares e 
uma tradução sempre possível num nível amplo. Arrisco-me a dizer
que seríamos mais inteligentes se falássemos o inupiak, o tcheco, o
húngaro, o tupi e línguas de tribos da África central. Se o uso do 
computador ampliou a intuição numérica para os números 
binários, já é hora de um redescobrimento dos códigos, das senhas
e do segredo, da aritmética do relógio.

Em contrabandistas de jeans há um uso bem simples de somas 
modulares. Ex: considerando apenas o primeiro algarismo do 
número somo em módulo 8 seguidamente 3 unidades. O resultado
é a seqüência 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, 0. Intercalo esse resultado com uma 
soma de 5 em 5 em módulo 11 para produzir uma seqüência de 
toques de telefone no lado direito. Depois de "n" toques definidos 
por estes números, há uma pausa. Similarmente, usou-se módulo 
9 e 10 para os toques telefônicos do lado esquerdo.
Seções foram consideradas como separadas por pausas 
simultâneas do lado esquerdo e direito. Mediu-se tudo em 
milésimos de segundo. Cada seção, como campo de contenção, 
recebeu tratamento específico. 

Efeitos espaciais para elementos não telefônicos de cada seção 
foram calculados da seguinte forma: o elemento "A" partiria de um 
lado a outro enquanto no lado direito houvesse toques de telefone 
ocorrendo, pararia no lado destinado quando não ocorressem 
toques, e assim sucessivamente até o término da seção. Teria 
comportamento similar o elemento "B" em relação aos toques 
telefônicos do lado esquerdo. 

Foram tentadas algumas máquinas humanizadoras. 

i) Máquina de imprecisão: aumentar através de somas de 
1 a 40 milli-segundos os tamanhos das pausas entre dois 
sons telefônicos. Em música de câmara, quando o 
andamento cai devido a micro-desvios por parte dos 
intérpretes a percepção de lentidão é como uma pequena 
ruptura temporal.

ii) Máquina esbarrante: clicks e sons residuais são 
produzidos antes e depois de cada som telefônico, 
produz-se rugosidade pré-ataque.

iii) Máquina de insegurança: decrescendo quando entra 
finalmente a batida implícita, como se houvesse dúvida 
quanto a sua colocação.

A seção das batidas apresenta 4 gritos indo da esquerda para a 
direita, novamente utilizando somas modulares, em módulo 12 e 
13, para as seqüências já utilizadas nos controles dos sons 
telefônicos das seções anteriores. Com esse resultado numérico 
foram criadas 4 seqüências em modulo 52 para alturas e duas em 
módulo 17 para o deslocamento espacial e duração (tentando 
remontar proporções das 16 seções telefônicas anteriores). 
Maiores detalhes seriam demasiado enfadonhos. O importante 
aqui é que construí duas seqüências com duas séries de gritos 
cada. Cada seqüência contendo um grito no seu lado direito e 
outro no seu lado esquerdo. O deslocamento direita esquerda 
(pan) de cada seqüência dá-se da seguinte forma: move-se da 
esquerda à direita e da direita à esquerda na seqüência 1 segundo 
a duração dos gritos localizados na direita da mesma seqüência. 
A segunda seqüência tem durações de deslocamento de um lado a 
outro iguais as durações dos gritos localizados na esquerda da 
seqüência 1 (e, portanto, na direita da seqüência 2). Ou seja, em 
vez de utilizar o recurso do pan para apenas deslocar um som, fiz 
com que esse tivesse um deslocamento que é uma transformação 
de um som à outro. E nada disso aparenta ser diretamente 
perceptível!



Duas palavrinhas sobre o final. Inevitavelmente esperava que toda 
a primeira parte se transformasse num grande fluxo rumo ao 
último ruído, aquele em que, clipadas as ondas, já todas 
quadradas, tudo viraria um só som padrão e o "crescendo infinito" 
se visse limitado e fracassasse. Mas tive muito receio e acovardei-
me perante as inexistentes funestas narinas flamantes bufando 
fumaça.

 6. Instante vazio.

Através de síntese por representação gráfica, em que passei pelo 
menos 11 horas desenhando ondas manualmente através do 
mouse, 13 minutos de música foram produzidos. A estes 
denominarei bloco geratriz. O bloco geratriz apresentava-se 
dividido em 76 partes. Cada parte foi catalogada segundo:

a) instantes inicial e final (em milli-segundos);
b) RMS, ou Root Mean Square, um algoritmo para uma 
medida de intensidade (em dbs negativos);
c) o gesto pictórico daquele trecho (arredondado, circular, 
triangular, irregular, brusco ou estático).

A partir do bloco geratriz foram criados quatro outros blocos, cada 
um deles com um tratamento sonoro específico. O bloco 1 fora 
digitalizado, o bloco 2 distorcido, o 3º liquefeito e o 4º engordado, 
todos mantendo a duração e a gestualidade do bloco geratriz 
inalteradas. O próximo passo foi esculpir esses blocos. Se o bloco 
geratriz fosse uma estátua, então os outros blocos seriam os fluxos
que a atravessam.

As informações catalogadas foram então utilizadas. O gesto 
pictórico mapeado em deslocamento espacial, o número RMS em 
volume/intensidade, medida que refletiu valores obtidos usando 
uma normalização. Os instantes inicial e final foram mapeados em 
durações das seções. Logo pude utilizar-me de um procedimento 
canônico.

O deslocamento espacial do bloco 1 e o volume do bloco 2 

começam como se estivessem 46 seções à frente do bloco geratriz,
adiantados. O volume do bloco 1 e o deslocamento espacial do 
bloco 4 começam, de modo similar, adiantados em 30 seções. O 
deslocamento espacial do bloco 2 e o volume do bloco 3 começam 
30 seções adiantados, mas vão atrasando, ou seja, procedem por 
retrogradação da seqüência das seções. Etc.

Pequena consideração a respeito da utilização de retrogradação e 
medidas na seção áurea.

As proporções irregulares das 76 seções, de 59 X 10 -3 segundos a 
quase 82 segundos, nada refletem considerações clássicas de 
equilíbrio e forma. A suposta clareza proporcionada pela 
retrogradação e pelo uso de proporções áureas surge como algo 
totalmente estranho à peça. Sim, existe um contexto específico 
para a utilização desses procedimentos, para que eles surtam 
efeito, acumulem energia. O uso aqui, no entanto é puramente 
inconveniente, uma máquina de inconveniência e preguiça tendo 
intervindo.

"Estudo para um instante vazio" foi concebida como música de 
concerto com pessoas andando num palco. O andar lentamente, o 
atravessar e o alegre lapso, “nas escolas nos ensinam a arte do 
esquecimento", os movimentos autofágicos... O alegre lapso, por 
exemplo, com uma máquina humanizadora esbarrante uma 
quantidade enorme de clicks residuais foi gerada, e era impossível 
que não fosse dada a precariedade gestual envolvida na síntese 
através de movimentos feitos com o mouse. Um efeito de 
dispersão sem dúvida, um incômodo inicial para que pudesse 
haver uma acomodação conseqüente.

A noção de permanência sonora deve muito à prática meditativa. A
operação por grandes blocos texturais-esculturais com controle 
macroscópico envolve que pequenos lampejos dispersivos saltem 
a cada momento, micromovimentos instáveis operem o tempo 
todo, incontroláveis. A música depende de pequenas revoluções 
em seu interior. Nada como passar boas horas olhando às águas 
no arpoador, depois... comer açaí e granola.



7. Nomenclatura.

i) Imaginemos um belo triângulo isósceles cujo ângulo agudo 
mede 30 graus. 

ii) Agora imaginemos que sua extremidade aguda movimenta-se 
passando por cima dele próprio, de modo que, da planolândia, este
passe para a espaçolândia. Como um sólido gerado por revolução. 
De fato, de R2 passamos a R3 e, se por indução, seguirmos este 
raciocínio, logo poderemos elevar-nos as dimensões quarta e 
quinta, chegando a dimensão n, em Rn com n tendendo ao infinito!

iii) Ao melhor olharmos para o triângulo inicial vemos sentado na 
ponta do ângulo agudo, um pouco incômodo devido à pouca 
abertura angular, um velho jardineiro, vestido com um terno leve, 
sem gravata, ainda esbelto de corpo, cabelos curtos e olhar 30 
graus agudo, segurando desajeitadamente uma escavadeira com a 
mão esquerda. Nas duas outras pontas, rindo e folgados em seus 
acentos acolchoados, um velho calvo, aparentemente sonolento, 
olhos semi-cerrados, quase engolindo suas próprias mãos & um 
jovem matemático, formal, de riso gago e uma máquina fotográfica
dependurada no pescoço.

iv) Consideremos a segunda tese do Caos lingüístico: a linguagem 
pode sobrepor-se à representação e à mediação, não porque seja 
inata, mas porque seu comportamento é caótico.

O JARDINEIRO - Poder-se-ia imaginar alguém a multiplicar, a 
multiplicar correctamente, com tais sentimentos; continua a dizer 
"Não sei – agora a regra, subitamente, inspira-me isto!" – e nós 
respondemos "Claro; procedes segundo a regra".
O CALVO - Não podendo confiar em meu raciocínio, aprendi de cor 
todos os resultados possíveis de todas as multiplicações possíveis.
O FALSO GAGO - Sete mais um?
O CALVO - Oito. 
O JARDINEIRO - E às vezes nove! Para compreender a aritmética 
nas escolas primárias, as crianças teriam de ser filósofos 

importantes; na falta do que necessitam do exercício!
O FALSO GAGO - Quatro menos três... Quatro menos três... Quatro 
menos três? Será que o resultado não é dez?
O JARDINEIRO - Imagina que uma criança era especialmente 
inteligente, tão inteligente que logo se lhe podia ensinar a incerteza
da existência de todas as coisas. Assim, aprende desde o princípio: 
"Isto é provavelmente uma cadeira".
E como aprende a questão: "É, na verdade, também uma cadeira?".
O CALVO - É provável que a cadeira como o universo, não seja nem
finita nem infinita, sendo as palavras finito e infinito meras 
expressões que nada significam. Se não somos capazes de 
conceber o finito e o infinito, nem o não-infinito não-finito, que são 
coisas tão elementares, tão simples, cuja concepção deveríamos 
estar aptos a entender, que mais poderíamos fazer do que não 
pensar? Aconselharia essa criança a pensar menos e comer mais 
pão com geléia.
O FALSO GAGO - A regra é: “geléia ontem ou geléia amanhã, mas 
jamais geléia hoje”.
O JARDINEIRO - Compreendemos tão pouco os gestos chineses 
quanto as frases chinesas.
O FALSO GAGO - Inteiramente de acordo. 
O CALVO (inconsolável) - É inconcebível não poder conceber o 
inconcebível. Mas até mesmo a álgebra nos remete ao abismo.
O FALSO GAGO (tentando animar O CALVO) – Olhe, posso contar 
ao infinito.
O CALVO - Isso não é possível senhor.
O GAGO - Então, digamos, até dezesseis. Um, dois, três, ... sete, 
dezoito.
O JARDINEIRO - injusta vida, vocês aí sentados acolchoados e eu 
aqui com a bunda triângula.
O CALVO - Pelo menos tens uma escavadeira.
O FALSO GAGO - Porque um corvo se parece com uma 
escrivaninha?
O JARDINEIRO - Quereria substituir as conjecturas e explicações 
desordenadas pela serena consideração dos fatos lingüísticos. 
Porque um corvo se parece com uma escrivaninha? (O FALSO 
GAGO tira uma foto dO JARDINEIRO quando este responde).
O GAGO - Eu acho que eu mesmo não posso explicar, porque eu 



não sou eu, agora, nesse exato momento não me sou.
O CALVO - És quem?
O FALSO GAGO - Espere... Agora. Sim. Agora sou eu mesmo quem
eu sou. E a moral disso é: "Seja aquilo que você pareceria ser", ou, 
se quiser isso dito de maneira mais simples: "nunca imagine que 
não ser diferente daquilo que pudesse parecer aos outros que você
fosse ou poderia ter sido não seja diferente daquilo que você tendo
sido poderia ter parecido a eles ser de outro modo".
O JARDINEIRO – Mudando de assunto, eu, por exemplo, posso 
dizer que leio cada palavra com o sentimento que lhe é adequado. 
A palavra ”mas”, com o sentimento de “mas” – e assim por diante.
O CALVO – Ouçam, lembrei-me de uma curiosa história. Havia, no 
regimento um colega, visconde, que tinha um defeito bastante 
grave. Em vez de f, dizia f. Assim, em vez de "fonte não beberei de 
tua água", ele dizia: "fonte não beberei de tua água". Ele 
pronunciava "filha" em vez de "filha", "Firmino" em vez de 
"Firmino", "feijão" em vez de "feijão", e "foda-se a paz" em vez de 
"foda-se a paz".
O FALSO GAGO - Quando eu uso uma palavra ela significa 
exatamente aquilo que eu quero que signifique... nem mais nem 
menos.
O JARDINEIRO (para O GAGO) - Supõe que alguém dizia: "Imagina 
esta borboleta exactamente como é, mas horrível em vez de 
bonita"?
O GAGO – No caso, borboleta significaria para mim "moça donzela 
de finos traços semi-nua posando para uma bela foto". 
O CALVO (um pouco irritado) – Não, não e não. Repitam: "As rosas 
de minha avó são tão amarelas quanto meu vô era asiático"
O GAGO E O JARDINEIRO (a contragosto) - "As rosas de minha avó
são tão amarelas quanto meu vô era verde esverdeado".
O CALVO – Creio que não compreendem... Olhem, vou pedir que 
escutem com a maior atenção o que vos falo, pois assim poderão 
finalmente adquirir os princípios fundamentais da filologia 
lingüística e comparada das línguas neo-espanholas. 
Ora, o que distingue as línguas neo-espanholas entre si e seus 
idiomas dos outros grupos lingüísticos, tais como o grupo das 
línguas austríacas ou habsbúrgicas, bem como os grupos 
esperantista, helvético, monegasco, artesano, basco, pelotário, e 

ainda dos grupos das línguas técnica e afonética – o que as 
distingue, como eu ia dizendo, é sua semelhança impressionante 
que faz que seja muito difícil distinguí-las uma das outra – falo das 
línguas neo-espanholas entre si, que podem ser distinguidas, no 
entanto, graças a seus caracteres distintos, provas absolutamente 
indiscutíveis da extraordinária semelhança que torna indiscutível 
sua comunidade de origem e que, ao mesmo tempo, as diferencia 
profundamente – pela persistência dos traços distintivos que acabo
de mencionar.
O GAGO - Em todas as línguas as palavras querem dizer a mesma 
coisa?
O CALVO - Inteiramente. Como não seria assim? De todo modo, 
você tem sempre a mesma significação, a mesma composição, a 
mesma estrutura sonora não apenas para essa palavra, mas para 
todas as palavras concebíveis, em todas as línguas. Pois uma 
mesma noção se exprime por uma única e mesma palavra e seus 
sinônimos em todos os países.
O JARDINEIRO - Deveria parar de falar besteiras e trocar de lugar 
comigo.
O CALVO (trocando de lugar com O JARDINEIRO, para alívio desse;
ao longo desse final O CALVO começará a ter fortes coceiras nas 
nádegas) - O que diferencia as línguas não são as palavras, que são
as mesmas absolutamente, nem a estrutura da frase, que é sempre
idêntica, nem a entonação, que não apresenta diferença, nem o 
ritmo da linguagem... O que as diferencia é uma coisa inefável. Um
inefável que só se consegue perceber ao cabo de muito tempo, 
com muita dificuldade e após longuíssima experiência.
O GAGO (como se não fosse sua a frase) – "Os sons devem ser 
pegos em pleno vôo pelas asas para que não caiam nos ouvidos 
dos surdos".

8. Conclusão.

Há fluxos energéticos contínuos, medidos de um ponto a outro. A 
fragmentação desses fluxos gera um rompimento energético, 
dispersão luminosa. Um gesto contra o outro. Diria-se que 
oposição é verdadeira amizade. A intensificação do movimento de 
um ponto a outro, de modo que o ponto de chegada pareça 



inalcançável: as máquinas humanizadoras cortam a carne 
maquínica e trituram seus fechamentos. Trazem a dimensão da 
insegurança, do esbarrado e da imprecisão. Elementos de recusa, 
de substituição da representação pela presença. 

É o fim. Alguém tem alguma pergunta? ...se tiver guarde-a 
gentilmente para si. A resposta possível à primeira pergunta seria: 
as noções de sentido e entendimento não são racionais. A resposta
possível à segunda pergunta seria: só um tolo se entusiasma com 
a centésima tentativa, mas insistindo na sua tolice, torna-se sábio. 9. Referências Bibliográficas.
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