
mínima
idéia





bruno brum

mínima
idéia



































































depois dos
etcéteras

a ala dos penetras

























foda

quem



se

puder















fodido
como um refém

nascido



RUMO



R













posfácio
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Desde o início da década de noventa, época em que comecei a editar a re-
vista Bitela, tenho recebido diversos trabalhos de escritores brasileiros e 
latino-americanos. Em meio a uma infinidade de cartas, ensaios, poemas, 
artigos e afins, chegaram às minhas mãos os primeiros trabalhos do poeta 
Bruno Brum.

Já nesse período seus poemas se mostravam preocupados com a des 
construção e, sobretudo, com a reformulação dos conceitos clássicos de 
representação e referência. Poemas como “Apláugio”, “Navichula”, “Bárbie/
Barbárie”, “Coma”, e mesmo a série pornô-aristotélica intitulada “Sakanna 
mas Bakanna”, conferiam ao sentido do texto, como compreende Iuri Iser, o 
caráter de imagem. A imagem, assim, se nega à referencialidade tradicional, 
concretizando uma representação daquilo que não existe e não se manifesta 
na página impressa do poema. 

Ao adotar essa postura frente à sua produção poética, Bruno Brum refuta 
a noção da obra como um todo simétrico e fechado, assim como a idéia, 
no dizer de Wolfgang Tinianov, de um pressuposto herói estético, sugerindo 
uma integridade dinâmica, com um desenvolvimento próprio.  Tais relações 
entre som, sentido e referência, encontram na figura do poeta russo Viélimir  
Khlébnikov seu principal precursor. A partir das possibilidades inauguradas 
pela “Língua transmental”, observamos o deslocamento do conceito habitual 
das palavras para um interregno a ser preenchido ad infinitum.

Confesso que aguardava com certa impaciência a publicação desse Míni-
ma Idéia, livro que evidencia o percurso traçado durante os primeiros anos 
da carreira de Bruno Brum, que, apesar dos constantes ataques, e de ser 
freqüentemente acusado de epígono ou diluidor, manteve-se atento aos últi-
mos lançamentos do mercado editorial. 

Vladimir Poniatowski 
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