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CONTENDAS PESSOAIS NÃO SE ENQUADRAM NO OBJETIVO 
DO PRESENTE TRABALHO.  

 
CENÁRIO 

COMPUTADORES LIGADOS, PESSOAS PLUGADAS EM 
DIÁLOGO: 

 
CODA 

Dênis de Moraes 
 Mesmo no ambiente de fluxos infoeletrônicos intermitentes em que 
vivemos, a literatura tradicional continua fascinante e insubstituível. Devemos, 
porém, admitir que o mundo das letras já não gravita apenas em torno de livros 
impressos, prontos e acabados, nem se vincula, atavicamente, a crivos 
acadêmicos, aos filtros da grande mídia e às injunções do capital. As matérias 
literárias alastram-se pela internet com rara e imprevista desenvoltura. A rede 
integra-os com flexibilidade para enlaçar novos conteúdos e multiplicá-los em 
usos partilhados, através de bases de dados e publicações eletrônicas, em 
constantes mutações e acréscimos, abarcando períodos históricos, gêneros, 
movimentos e escolas. 
 A vida literária na Web passa a dispor de uma profusão de fontes de 
consulta, além de preciosos espaços de produção, divulgação e intercâmbio. 
As paisagens híbridas do ciberespaço encontram-se superpovoadas de sites 
literários – desde coleções de textos da era greco-romana a workshops virtuais. 
Na atmosfera virtual desterritorializada, testemunhamos a rápida 
desfronteirização do campo literário. Soares Feitosa, editor do Jornal de Poesia 
(WWW.secrel.com.br/poesia/poesia.html), esplêndido banco de poesia em 
língua portuguesa, com 2 mil autores, recebe por dia uma média de 40 e-mails. 
Lecionando na Suécia, o professor uruguaio Rossielo recorreu à Web para 
ajudar a tornar a literatura hispano-americana mais conhecida do outro lado do 
Atlântico. Hospedou a ciberrevista Nuevo Mundo 
(WWW.hum.gu.se/~roml/index.html) no servidor da Universidade de 
Gotemburgo. A Universidade Aarhus, da Dinamarca, administra o mais 
completo site eletrônico sobre o poeta argentino Jorge Luis Borges. 

http://www.secrel.com.br/poesia/poesia.html
http://www.hum.gu.se/~roml/index.html
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 Parece não haver limites para a imaginação. O tímido poeta pode 
colocar no ar seus versos titubeantes, lado a lado com as homepages de 
Prêmios Nobel. Leitores participam da construção de romances e contos 
interativos. A obra desliza pelo monitor, em composição seqüencial, numa 
espécie de cibercolagem de interferências coletivas. Contam-se às centenas os 
grupos de discussão, fóruns, conferências e salas de conversação em tempo 
real sobre assuntos tão díspares como a literatura vietnamita e a poesia de 
Manuel de Barros. 
 A literatura eletrônica – sem sobrepor-se ou equiparar-se- sublinha a 
emergência de um ecossistema fundamentado em interseções 
comunicacionais que possibilitam uma hibridação entre emissores-produtores e 
receptores-consumidores. O ciberespaço funda uma ecologia comunicacional: 
todos dividem um colossal hipertexto, formado por interconexões 
generalizadas. Trata-se de um conjunto vivo de significações, no qual tudo está 
em contato com tudo: os hiperdocumentos entre si, as pessoas entre si e os 
hiperdocumentos com as pessoas. A partir da hipertextualidade, a Web põe a 
memória de tudo dentro da memória de todos, numa malha de mais de 800 
milhões de páginas indexadas (o equivalente a seis terabytes de textos) (Nota 
do corrrespondente: os dados são de1998). 
 Cada ator inscreve sua identidade na rede à medida que elabora sua 
presença no trabalho de seleção e de articulação com as áreas de sentidos. Já 
o hipertexto digital aumenta consideravelmente o alcance das operações de 
leitura. “Sempre num processo de reorganização ele [o hipertexto], diz Pierre 
Levy, propõe uma reserva, uma matriz dinâmica a partir da qual um navegador-
leitor-usuário pode criar um texto em função das necessidades do momento. As 
bases de dados, sistemas periciais, folhas de cálculo, hiperdocumentos, 
simulações interativas e outros mundos virtuais constituem potenciais de 
textos, de imagens, de sons, ou mesmo de qualidades táteis que as situações 
particulares atualizam de mil maneiras. O digital recupera assim a sensibilidade 
no contexto das tecnologias somáticas [voz, gestos, dança...], mantendo o 
poder de registro e de difusão dos meios de comunicação. 
 Assim, os fluxos interativos da internet incrementam a composição 
literária coletiva, através de hipertextos que constroem romances, contos e 
poemas com a interferência de usuários. A antiga estrutura do texto final 
convive agora com a escrita não-linear, seqüencial e atualizável do espaço 
virtual (Joaquin Maria Aguirre Romero). Esboça um novo tipo de escritor – 
batizado de autor eletrônico -, que se vale de suportes infoeletrônicos para a 
formulação de narrativas hipertextuais e/ou para a integração dos leitores ao 
processo criativo. As hipernarrações, também chamadas de escritas 
colaborativas, atraem usuários para os sites The Written Word 
(WWW.geocities.com/Athens/Acropolis/1810), Writers Workshop 
(WWW.romance-central.com/Workshops/ring.html) e Infine 
(twine.stg.brown.edu/projets/hypertext/landow/HatBrown.hotelmoo.html), este  
um programa de ações hipertextuais, incluindo roteiros para cinema. 
 Surgem páginas de poesia coletiva, como a norte-americana Poetry Web 
(cnsvax.albanu.edul/~poetry/webs.html) e a italiana Ipertesto Colaborativo di 
Media/Mente (WWW.uni.net/mediamente). Cada participante tem direito a 
acrescentar um verso, alternadamente. Já funcionam, inclusive, ateliês de 
criação literária em rede. Essa febril emergência da cibercultura vem 
suscitando questionamentos – às vezes apaixonados, ranhetas ou 

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/1810
http://www.romance-central.com/Workshops/ring.htm
http://www.uni.net/mediamente
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apocalípticos – sobre o futuro da expressão escrita e  do próprio livro. O mundo 
eletrônico diluiria a aura da obra literária, substituída pelo encantamento high-
tech. A abundância desordenada das redes dificultaria reflexões críticas 
conseqüentes.  
 Fábio Lucas, atual presidente da União Brasileira dos Escritores e 
destacado crítico literário, alerta para os efeitos da hipervelocidade no domínio 
cultural. A seu ver, determinadas atividades humanas não se ajustam à lógica 
da urgência, sob pressão da mídia e das tecnologias de informação. Ele 
salienta que a criação e a fruição literárias demandam tempos mais 
demorados, enquanto na mídia prevalece o imediatismo. O escritor mexicano 
Carlos Fuentes reage com vigor quando se intenta soldar o desenvolvimento 
literário a ferramentas eletrônicas: “Não aceito que a internet sacrifique a 
comunhão profunda e secreta que é a leitura, algo que não se pode alcançar 
em nenhum outro meio. Esse ato de comunhão, para mim, é um ato 
insubstituível, muito parecido com o ato de amar. É muito difícil amar numa 
tela; seria uma forma de onanismo. O livro é um ser de carne e osso.” 
 Se Fábio Lucas e Carlos Fuentes levantam objeções contra a literatura 
eletrônica, no lado oposto situam-se os profetas da decadência do livro 
impresso. Entre as vantagens insuperáveis do livro digital, enaltecem a 
natureza e o alcance de sua difusão; a distribuição em largo espectro, sem 
dependência a redes livreiras e meios de transporte; o baixo custo de edição, 
sem gastar papel; liberdade de publicar textos de qualquer tipo ou tamanho; 
buscas em arquivos literários de ponta; novas possibilidades de criação 
ficcional e poética. 
 Qualquer suporte que dissemine informações favorece, em maior ou 
menor grau, a socialização da cultura – e parece indubitável que a infra-
estrutura das redes constitui um poderoso canal de distribuição. Ela 
descentraliza e barateia o processo editorial, libertando-o do atrelamento 
inevitável às diretrizes mercadológicas, industriais e mediáticas. As ferramentas 
eletrônicas contribuem igualmente para preservar a memória literária, em 
acervos digitais com gigantesca franquia para estocagem. Obras raras voltam a 
ser acessíveis. Sem contar as inovações de escrita e leitura que se 
descortinam nas narrativas hipertextuais. 
 Mas o livro impresso não perdeu, em absoluto, a sua vitalidade. A 
começar pelo fato de que se adapta a variados contextos socioculturais, 
abarcando idiomas e linhas de pensamento. É facilmente transportável e não 
depende de dispositivos para ser utilizado; sua durabilidade não está sujeita 
aos ciclos de obsolescência tecnológica, como pode ocorrer, por exemplo, com 
um CD-ROM (títulos impressos há séculos continuam legíveis); engendra 
protocolos de leitura até aqui insuperáveis. 
 Por que ainda necessitamos de livros? Derrick de Kerchhove responde 
com uma analogia entre o ritmo febril dos bits e a leitura cadenciada no papel. 
O diferencial da literatura consistiria em contrapor-se à velocidade dos 
sistemas eletrônicos, devolvendo as pausas e o tempo necessário ao mergulho 
da imaginação. No ambiente eletrônico, o papel dos livros é, então, o de 
desacelerar a informação e, subsequentemente, acelerar o pensamento, dando 
às pessoas tempo para pensar sobre isto e tornar o processo de leitura um 
capacitador de conhecimento. A eficácia do suporte literário virtual depende de 
sua capacidade de oferecer elementos operativos que satisfaçam demandas 
culturais, liberando avanços que as tecnologias anteriores não alcançaram. É o 
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caso da hiperficção on line. O livro coexistirá com a televisão, a multimídia, a 
realidade virtual ou qualquer  engrenagem interativa.  
 Na vertigem dos nós, um número cada vez maior de obras tende a ser 
disponibilizado, lido e analisado, numa prova eloqüente das interseções 
possíveis entre real e virtual, dentro de um conjunto de ambientes integrados e 
auto-ajustáveis, sob a primazia da inteligência humana. Por que isolar as 
variáveis eletrônicas dos tesouros impressos? Não estamos aqui expondo 
ideias sobre a ciberliteratura em papel e tinta? Esqueçamos as referências 
imutáveis, o apego a crenças enrijecidas que geralmente conduzem a 
dogmatismos. Optemos por uma dialética de complementariedades, 
interinfluências e fertilizações mútuas entre o real e o virtual. Até porque, 
arrisca Roger Chartier, os autores não escrevem livros; escrevem textos que se 
transformam em objetos escritos, manuscritos, impressos e, agora, virtuais. 

  
Ary Carlos Moura Cardoso 

Quando num país boa parte de seus intelectuais se rende à pasmaceira 
geral, entramos no mais reles tipo de cinismo: o cinismo justificado. Nele, 
predomina a heresia às avessas, cuja essência consiste em rebeldia-
obediente. O diabo é que, dentro e fora da universidade, indivíduos optam por 
fechamentos intelectuais tão baratos que acabam se transformando em 
charlatães, pedantes e sacerdotes do estabelecido. Envenenam a ideia de 
Crítica, aplicando a este fenômeno qualquer arenga verbosa, desde que sirva 
para racionalizar o conformismo. Diante de jovens ingênuos, destilam suas 
tolices e ensinam como mentir. Não são poucos os intelectuais perdidos, não 
sabem a que vieram, sobretudo ignoram qual seja nosso verdadeiro papel. 
Como enfrentar forças encalacradas nas engrenagens do sistema requer 
coragem, desprendimento e solidão, tomam os discursos e as práticas 
dominantes tratando, cinicamente, de adocicar as coisas contra as quais se 
recusam combater. Onde surgir qualquer foco de imaginação transformadora, o 
conformismo intelectual estará presente. Enquanto o intelectual digno deste 
nome faz falar o silêncio, ousa dizer o que não se diz, busca o escondido, o 
velado, aquilo que está bem oculto, trabalha sempre a partir das radicalidades, 
visa à transformação das realidades, pensa e age entrelaçadamente, é 
questionador contumaz e mergulha no dia-a-dia. No conformismo intelectual, 
temos um arremedo dele, temos fariseus hipócritas, puxa-sacos de todo 
gênero, temos a vigarice banalizada. Como afirma Humberto Eco: “o intelectual 
tem de ser a consciência crítica do grupo. Ele existe para incomodar.” 
Márcio Almeida 

O que está em pauta, aliás, no ar, é a “vigência do poético na regência 
do virtual”. 
 
Ulisses Soares de Carvalho 

Segundo Emmanuel Carneiro Leão, na história do ser e realizar-se do 
homem atual, vigência e regência não são duas condições que se desvinculam. 
Enquanto o virtual rege na vigência do poético, o poético já vige na regência do 
virtual. [Por isso, diz Manuel Antonio de Castro] se a cultura do poético e a 
cultura do virtual surgem e pertencem a uma mesma tradição histórica, suas 
línguas respectivas sofrem dificuldades radicais, isto é, dificuldades radicadas 
na própria essência de cada uma, para compreender os envios de ser e para 
lidar com as provocações de realizar-se na história de hoje, em tudo que é e 
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está sendo no mundo atual. Se estamos dominados pela técnica numa 
regência sem volta e sem reserva, no virtual e com o virtual, isso se deve ao 
fato de que essa técnica já exerce o controle de todas as nossas línguas. Já 
não há, na disposição de seus vetores, mais espaço para nenhuma outra 
sintaxe, como também não sobra nenhuma outra semântica. 
Manuel Antonio de Castro 
 Nestas condições, só resta mesmo a saga do caminho, onde se poderão 
seguir os vestígios e investigar no nada da ausência o sentido de todo e 
qualquer domínio. O que, por sua vez, supõe que se aceite a dominação da 
técnica em toda a sua extensão e profundidade.  
Ulisses Soares de Carvalho 

Concebe-se, por conseguinte, que nada mais importa senão a técnica, 
pois, caso contrário, a ilusão de que se pode pular a própria sombra 
prevaleceria, como se estivéssemos desvinculando o conhecimento do 
pensamento. Uma linguagem que as línguas da tradição e as línguas do virtual 
não podem controlar, tampouco conter, surge na vigência do poético. 
Entretanto, trata-se de um descontrole essencial, que demanda de nós uma 
atenção especial a respeito de um sério e sorrateiro perigo que nos adverte, 
não apenas em relação à possibilidade de uma destruição física, mas também 
sobre a originalidade de todas as coisas, preservando-se a essência inventiva 
da raça humana da monotonia das repetições e da ausência de surpresas na 
esterilidade das replicações. Em decorrência do advento do virtual, é 
necessário atentar-se para a experiência do nada no âmago de uma 
abundância ilimitada, porém monótona, já que monocórdia.  
Manuel Antonio de Castro 
 A humanização funcional do poder absoluto do virtual é uma caixa-preta 
de Pandora: uma gigantesca armação, uma propaganda enganosa 
transcendental sobre o modo próprio de ser da nossa existência, pois, criando 
uma aparência contrária, nos leva para a forma mais perfeita de escravidão, 
uma escravidão que nos promete uma libertação total, desde que renunciemos 
operativamente à condição absoluta de sermos sempre um e nunca meio, na 
formulação paradigmática de Kant. A realidade é, na regência do virtual e com 
ela, incitada a ficar apenas à disposição do homem e a promover a 
operacionalização de toda a sua energia de realização. Dessa forma, “longe de 
ser um simples serviço de homem prestado à humanidade, o virtual é antes 
uma força que põe a humanidade do homem a seu próprio serviço. 
Ulisses Soares de Carvalho 
 Se, em nível lingüístico, o virtual revela alguma virtuosidade e, mediante 
a globalização instituída pela internet, estende-se por todo o planeta, 
restringindo a comunicação à informatização, a linguagem do poético, que vige 
na poesia, configura-se num perfil originário e surpreendente, cujas 
características realizam-se justamente no funcionamento do virtual e baseiam-
se na língua técnica. Descobre-se, por fim, oculto no coração do virtual, o 
mistério da linguagem, que não precisa da pronúncia para estabelecer a 
comunicação. Ao retirar-se das falas, a fim de perfazer a força de dizer, a 
linguagem gera espaço e institui lugar, nos quais o sentido percorrerá os 
discursos da língua.  
Márcio Almeida Júnior 
 Na prosa, antes dos dedos, é preciso fazer amplo e irrestrito uso dos 
olhos, dos ouvidos, do nariz e da pele. E é necessário transformar tudo o que 
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os sentidos captam num conjunto racionalmente organizado de observações. 
Sem planejamento, o iniciante arrisca-se a cair no que se pode chamar de 
Síndrome de Kerouac, um procedimento relapso de composição. Para quem se 
inicia na prosa com a disposição de produzir com seriedade, a rapidez de 
publicação na blogosfera é um canto da sereia, uma ilusão perigosa. No papel 
ou na tela do computador, a literatura séria é muito mais do que o produto de 
um exercício de digitação criativa. A blogosfera é, por natureza, um ambiente 
em que simultaneamente se lê e se escreve, podendo-se afirmar que parte 
considerável dos leitores é constituída por pessoas que são, elas próprias, 
autoras. Essa circunstância favorece a intertextualidade num nível nunca 
alcançado no período anterior ao advento da web. E potencializa o risco do 
plágio involuntário decorrente das influências mal assimiladas.  
Márcio Almeida 
 Em resumo... 
Márcio Almeida Júnior 
 Apresento 7 teses sobre a blogosfera. 1ª tese: se é verdade que a 
blogosfera literária, de um modo radical e positivamente subversivo, eliminou 
os intermediários entre o autor e o leitor, trazendo a ambos uma visibilidade até 
então inesperada e democratizando a comunicação, também é verdade que 
essa eliminação nivelou todos aqueles que produzem conteúdo, no que isso 
tem de positivo e de problemático. 2ª tese: ao contrário do que se chegou a 
afirmar de modo demasiado rápido, a noção de autoria na blogosfera literária 
não foi eliminada ou mesmo relativizada. O que de fato mudou foi o diálogo 
intertextual entre autores, que se intensificou num nível até então inédito. Essa 
intensificação aponta para a necessidade de um movimento que caminhe no 
sentido de estabelecer, com respaldo legal, uma ética da citação, da glosa, da 
paráfrase, da resenha e do comentário de texto. 3ª tese: a blogosfera literária já 
tem nomes consolidados, entre os quais estão aqueles que se assumem 
essencialmente como autores virtuais e que, por decorrência, não vêem nos 
blogues apenas eventual plataforma de projeção para o texto impresso. Está 
reservada a esses autores assumidamente virtuais, mais do que aos outros, a 
tarefa de alargar os horizontes da blogosfera por meio da pesquisa e 
descoberta de novos processos de criação. 4ª tese: embora tenha autores 
consolidados, a blogosfera ainda não tem uma crítica à altura deles. A rigor, 
ainda não há um movimento amplo de crítica literária especialmente voltado 
para a produção literária virtual no que ela tem de diferente dos meios 
impressos. Esse quadro começa a se modificar, embora lentamente, por força 
da criação de publicações eletrônicas especializadas. 5ª tese: a ausência de 
uma crítica à altura da produção literária da blogosfera é mais um indício da 
falta de sintonia dos meios acadêmicos, de onde vem boa parte dos críticos, 
com o movimento de renovação vital das artes, inclusive a literatura. A 
academia está atrasada – às vezes preconceituosa – em relação à blogosfera, 
assim como no início do século passado esteve atrasada em relação ao 
cinema, e, sob certos aspectos, ainda está em relação à TV. 6ª tese: 
contrariamente ao que se chegou a difundir no início do boom da blogosfera 
literária, sua produção não consiste em mera transposição de gêneros e 
espécies textuais existentes na literatura de papel. A blogosfera já pode 
reivindicar a criação de pelo menos um gênero textual, ao qual se pode chamar 
Diário Multimídia. Misturando textos de vários tipos, imagens, sons e a 
interação constante com o leitor, o Diário Multimídia representa uma 
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incontestável inovação de gênero no contexto da literatura. 7ª tese: toda a 
blogosfera permanece, por suas próprias características constitutivas, inclusive 
a facilidade de acesso e operacionalização, uma obra essencialmente em 
progresso, no sentido de ser aberta, contínua e plural.  
Márcio Almeida 
 Com ou sem computador, há um excesso de neoliberalismo produtivo-
cultural, sobretudo poético, pasteurizando a intelligentsia poética e crítica em 
função de extremismos, exacerbações arraigadas em idiossincrasias 
bolorentas, em posicionamentos estanques cristalizados por ideologias déjà vu, 
em defesas radicais e intransigentes de teorias de areia à beira de um tsunami.  
Marcos Siscar 
 Procurando participar da arbitragem da suposta penúria ou “rotina” do 
contemporâneo, o texto revela o equívoco dessa prática, quando baseada no 
desprezo pela coerência autoral e no abuso da inexatidão, algo comprometedor 
mesmo no julgamento da obra mais pífia.  
Márcio Almeida 
 Por essa e outras tantas razões é que você, também com razão, alude a 
muitos críticos cuja preferência é “a aventura voyeurista da leitura de segunda 
mão”, e que só fazem “infligir a miséria discursiva de seu ensaio ligeiro.” 
Marcos Siscar 
 O que o crítico solenemente ignora pode o poeta experienciar: a história 
do sujeito é uma história de brutalidades, a história do seu desejo de constituir-
se como sujeito, reagindo ao rapto de seu direito de fala. Mais do que 
compartilhar esse direito, cabe ao poeta hoje reivindicá-lo.  
Márcio Almeida    
 É por isso também que hoje a crítica dita especializada, a partir da 
própria academia, pratica o seqüestro de reconhecimento de autores que de 
fato têm algo a dizer na ou à pós-modernidade, mantendo o massapé reflexivo 
em torno dos Machados de Assis e Drummonds de sempre. O que entra de 
soslaio é como se fosse um favor da acuidade acadêmica nos intervalos de sua 
arrogância epistêmica.  
Cândido Rolim 
 A crítica sempre se mostrou mais ou menos incapacitada para dar conta 
do fenômeno poético de seu tempo, principalmente quando desdenhou as 
obras que se negaram a um esgotamento precoce ou quando fizeram 
apressadas idealizações. Muitas vezes denunciou equívocos e o sepultamento 
prematuro de obras que ainda se prestaram a inúmeras ressurreições. Mas que 
salto qualitativo ou quantitativo foi este que blindou a poesia contemporânea de 
qualquer avaliação plausível, de um mínimo “diagnóstico de imagem” ou de 
uma trans-figuração livre e vulgar? Por que se diz que ainda não surgiu uma 
crítica apta a ler com propriedade a poesia contemporânea? 
 Isso se deve a uma incapacidade de avaliação em si ou uma 
refratariedade programada dos novos modelos estéticos? E essa nova estética, 
se existente, mereceria a intervenção de um mediador tão qualificado? Em que 
medida? Há necessidade, enfim, dessa urgente interlocução? Seria normal 
destinar o texto poético previamente a determinada faixa de competência 
analítica? E feito isso, a opacidade desse mesmo texto não inviabilizaria as 
incursões transcriadoras, diruptivas, corrosivas de um leitor indisciplinado e 
leigo? 
Márcio Almeida 
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 Você faz tal assertiva e levanta tais questionamentos porque poetas 
indignados do país de 16 milhões de analfabetos e de 61% de alfabetizados 
que nunca têm qualquer contato com qualquer tipo de livro reclamaram, via 
virtual, não ter uma crítica competente para avaliar com propriedade a poesia 
que eles produzem, como se fossem gênios à espera de um tardo boom de 
reconhecimento, confere? 
Cândido Rolim 
 Normalmente aponta-se a imperícia da crítica, impregnada de vícios 
estéticos, para abordar a inabarcável produção contemporânea, desde um 
prisma desconstrutivo, fragmentário, caótico. Tal observação, quando dirigida a 
certa crítica acadêmica que ainda pratica dicotomias redutoras, analógicas, 
ainda nutridas nos moldes modernistas do século passado, tem sua razão.  
 De fato, apesar da constante recomendação para que se olhe com olhos 
novos o que surge, as obsoletas ferramentas modernistas são no mínimo 
inadequadas para dar conta da produção poética atual – mesmo com a 
ressalva de que crítica alguma deu-se ao trabalho de esgotar as linguagens de 
seu tempo. No entanto, tal deficiência deve ser vista com cuidado, 
principalmente levando-se em conta o círculo vicioso da competência poética 
em que se meteu a poesia de hoje, desdenhando todas as tentativas de ruptura 
e julgando já a intransigência e subversão como simples operações fora de 
foco.  
 A denúncia feita pelos poetas cria, de qualquer forma, uma problemática. 
Mas talvez caia num perigoso jogo de excelência se considerar a nova poesia, 
dada sua privilegiada carga de informação acadêmica, acessável de forma 
global, como imune a todo e qualquer espigaçamento crítico e, por extensão, a 
toda revogação ditada pelos atritos estéticos com outras linguagens e com ela 
própria. Desconfia-se, por exemplo, que uma ostentação cosmopolita, 
repetindo o mesmo equívoco humanista do passado, busque imunizar-se não 
só de um indisciplinado leitor transgressivo e transcriador.  
 Confrontos à parte, cabe lembrar que, se a arte contemporânea não tem 
lugar nem vez para a crítica de seu tempo, nem se permite um convívio 
mínimo, para quem afinal é escrita e por que ainda é produzida? O fato de já 
nascer crítica dispensaria a poesia de um olhar de fora, um ver-se de qualquer 
espécie? 
 Com efeito, essa poesia, que prima pela alta voltagem informacional de 
seus praticantes, sem perceber parece ressuscitar uma “necessidade de 
época”, em que pese arte contemporânea pautar-se na ausência de paradigma 
e linhas de definição nítida. E se de fato há esse gosto nivelador ou uma total 
ausência de avaliação, espera-se pelo menos que a poesia desenvolva a 
capacidade de discrepar de seu entorno e cobrar de si uma radicalidade cada 
vez mais inventiva. Vale lembrar também que, autônoma ou não, a crítica como 
discurso é algo que vem posterior à obra poética. Convenhamos, embora não 
seja tributária de todos os equívocos cometidos, muitas vezes ressente-se de 
obras-referência e sua autonomia não vai ao ponto de justificar o injustificável 
ou de preencher a lacuna estética que as próprias obras não deram conta de 
fazê-lo. 
Rodrigo Garcia Lopes 
 O desafio está em não cair numa metalinguagem barata. Ou solipsismo 
(“não há nada fora de minha mente”). Ao contrário, o poema é um encontro em 
nosso território comum, nosso habitat. Poemas são seres vacilantes, como 
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animais, organismos, e parecem estar o tempo todo querendo incorporar o 
caráter fragmentário e material da experiência. Por isso, parecem muitas vezes 
“incompletos.” Todas as abordagens poéticas, seja através de iluminuras, 
personas, objetivos correlativos, colagem, simultaneismo, pastiche, ostranénie, 
ideograma, no-sequitur, - desembocam, por operações distintas, na grande 
questão: o espaço habitado pela poesia enquanto matéria mental, entre palavra 
e mundo. Entre estar mudo e ser mundo. O poema nasce enquanto o 
procuramos.  
Marcos Siscar 
 A atmosfera crítica um tanto melancólica, apontando nos poetas a 
ausência de “grandes questões” – poéticas e políticas – é um sinal muito claro 
de que as questões mudaram ou estão a ponto de fazê-lo. 
Luís Dolhnikoff 
 A afirmação acima não contempla a hipótese, permitida pela lógica, de a 
causa do fenômeno estar não nas questões, mas nos poetas. Neste caso, a 
ausência de “grandes questões” seria um sinal da incapacidade dos poetas de 
lidar com elas. Pretendo, portanto, aprofundar esse quadro com a análise de 
duas outras variáveis: quais são as possíveis “grandes questões” 
contemporâneas, e quais as prováveis limitações dos poetas ao (não) as 
abordar. 
Márcio Almeida 
 O que foi exaustiva e brilhantemente feito no ensaio Poesia média e 
grandes questões, Cronópios, 12/4/2006. E nele, que pontos fundamentais 
poderiam ser destacados? 
Luís Dohlhnikoff 
 O que são, afinal, bons poemas, necessários para que haja bons 
poetas? Explica-se, enfim, a ausência de grandes questões poéticas: voltou-se 
ao verso por inércia. E a inércia é auto-explicativa. Inércia, porém, não tem aqui 
nenhuma conotação negativa. A volta ao verso em si mesma, não indica 
qualquer deficiência dos poetas contemporâneos, mas o “pecado original” da 
teleologia vanguardista. O engano da teleologia vanguardista foi não avaliar 
corretamente a tremenda inércia histórico-cultural do verso. É possível 
entender as vanguardas visualistas dos anos 50 como um questionamento do 
monopólio poético do verso, equivalente ao questionamento da figuração nas 
artes plásticas e da tonalidade na música. Passado, porém, o momento 
vanguardista, o resultado não é a substituição de um monopólio por outro, ou 
seja, o monopólio da poesia visual, do abstracionismo e do atonalismo. A 
quebra dos monopólios formais e semânticos não faria, neste caso, muito 
sentido. Trata-se, então, da manutenção da pluralidade. Se a pluralidade não 
está em questão, não estão em questão os elementos plurais que a 
constituem. A poesia em verso é um desses elementos. Faz-se poema em 
verso, hoje, por opção (o que não contradiz a inércia: pois esta explica a 
sobrevivência do verso, não as escolhas individuais). E uma opção é uma 
resposta.  
 A grande questão da poesia brasileira contemporânea não está, 
portanto, na poética, mas na crítica. E a questão da crítica pode ser resumida 
numa pergunta: onde estão os grandes questionamentos das obras 
contemporâneas? A grande questão da poesia brasileira contemporânea está, 
enfim, na ausência – ou, para usar a expressão de Paulo Franchetti, na 
demissão – da crítica.  
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 Outro texto do mesmo número de Sibila, do próprio Franchetti, intitulado, 
justamente “A demissão da crítica” (PP. 25-40), faz um diagnóstico preciso (nos 
dois sentidos) da questão. Além do diagnóstico, discute um caso específico, o 
da crítica do livro de Manuel da Costa Pinto, Literatura brasileira hoje, por Alcir 
Pécora. O livro é, em si mesmo, um livro de crítica de poesia (na parte que aqui 
interessa), mas um livro de crítica sem crítica, sem análise. Neste sentido, é um 
exemplo cabal de demissão da crítica, pois esta não se dá apenas pelo silêncio 
ou pela indiferença, mas também pela crítica acrítica. A segunda parte do 
problema está em outra herança do período anterior, que não se refere à 
contraposição entre poesia visual e verbal, mas entre capitalismo e socialismo. 
Ou seja, a herança do quadro ideológico da Guerra Fria.  O problema, hoje, 
começa precisamente pelo fato de o projeto de superação da barbárie 
capitalista não mais existir. Em lugar de um projeto, o que há é um 
ressentimento profundo, difuso e impotente face à vitória capitalista na Guerra 
Fria.  
 Não há nenhum projeto real e realista de superação da “modernização 
conservadora” (a débâcle a um só tempo patética e infame do PT deveria ser 
suficiente). E se o horizonte político não o contempla, por que deveria a poesia 
contemplá-lo? Afinal, que relação tem necessariamente a poesia com tal 
questão? No horizonte político contemporâneo, a crença na superação de tal 
“modernização” é isso mesmo, uma crença. E crenças não fazem poemas.  
 Ao lado das “grandes questões” políticas que são a globalização, o 
império e a crise ambiental, e das “grandes respostas” que são o movimento 
antiglobalização, o antiamericanismo, o multiculturalismo e o ambientalismo 
ideológico, há o apequenamento militante advindo não do fim das utopias, mas 
do início do mundo “pós-moderno.”  
 A complexidade do mundo contemporâneo alimenta a privatização das 
questões poéticas. Alimenta, também, certo viés antimoderno que perpassa a 
poesia, e se manifesta pelo “primitivismo”, pela “ingenuidade”, pelo  naïf que 
Siscar reconhece em poetas tão diferentes como Manuel de Barros e Arnaldo 
Antunes. A resposta, enfim, para a incapacidade de os poetas tratarem das 
grandes questões políticas contemporâneas é a moldura ideológica. Tanto o 
movimento antiglobalização, como o antiamericanismo, o multiculturalismo e o 
ambientalismo são pequenas ideologias, ou seja, conceitos que se 
“naturalizaram”, cuja “verdade” é dada então como inquestionável. Ao serem 
respostas, e não questões, sequer são abordadas. Resta como tema 
dominante, na prática, o próprio autor do poema e seu entorno – o que há é um 
retorno ao seu eu lírico. Grande parte dos poemas é, mais uma vez, na 
primeira pessoa do singular. Mas como esse eu, na perplexidade fragmentária 
contemporânea, não pode ser uma metonímia de um de nós, assim como o foi 
em poetas tão distintos como Rimbaud, Baudelaire, Pessoa e Drummond, é um 
eu lírico apequenado. Definido é o quadro poético contemporâneo, amplamente 
dominado por uma poesia em versos livres em que, numa ponta, o corte dos 
versos de modo intenso e intensamente arbitrário, e na outra, o não-corte de 
versos prosaicos, indicam uma mesma frouxidão das relações entre forma e 
significado. Os temas dessa poesia, sejam referências ideológicas às “grandes 
questões” discutidas acima ou às pequenas questões que incomodam o eu 
lírico, são, portanto, normalmente tratados com a mesma frouxidão das 
relações entre significado e forma.  



 12 

Beatriz Amaral 
 Entre os fragmentos descontínuos dos mais consistentes postulados 
inseridos nas cartas programáticas e manifestos dos movimentos de vanguarda 
do início do século XX e as margens do crescente hibridismo sígnico, 
semântico, formal e filosófico que se manifesta na contemporaneidade, circula 
a experiência poética, hóspede de águas que se deslocam, se fundem ou se 
estranham, em esferas de convergência ou pontos de dissonância. Seguindo 
um curso nem sempre de fácil identificação, para onde navega a poesia 
contemporânea? Onde almeja lançar âncoras? Será possível identificar a 
direção desta ancoragem? Haverá efetivamente uma tendência a nortear seu 
curso? E qual o espaço da invenção como força propulsora deste curso? 
 Na contramão do discurso lógico que orienta a sociedade de consumo e 
a cultura de massas, caminha, em seu paradoxal destino, a força 
aparentemente frágil do poeta, que permanece adestrando seus instrumentos e 
recursos rumo aos desígnios do futuro. Olho crítico, antecipatório, ou antena 
poundiana, a manifestação poética se apresenta necessariamente livre na 
construção de sua própria linguagem.  
Márcio Almeida 
 A poesia se alimenta de óbvios desconhecidos? 
Beatriz Amaral 
 Ao reconhecermos que a prática habita em um locus de marginalidade, 
no sentido de constituir uma manifestação sempre posta em situação periférica 
e não central no discurso que predomina no tecido orgânico da sociedade, 
cumpre-nos investigar como se configura este espaço. A poesia 
contemporânea se erige a partir de duas vertentes distintas e bem definidas. 
De um lado, tem-se uma verdadeira plêiade de práticas poéticas desenvolvidas 
a partir da crescente e progressiva utilização de recursos tecnológicos: os 
computadores, o vídeo, a holografia. Esta vertente deriva, na verdade, dos 
postulados que delinearam os movimentos vanguardistas do início do século 
XX, período que se convencionou chamar de “fase heróica” das vanguardas. 
Elementos antes impensados, como a colagem aleatória de palavras, geravam 
os chamados “poemas simultâneos”, cuja feição é ainda hoje cultivada em 
suportes diversos do livro e do papel. Sons, imagens, gestos, happenings, 
performances, por tais dimensões caminhava a poesia das primeiras décadas 
do século XX. Os programas das vanguardas, embora apresentado cada um 
deles peculiaridades próprias, almejavam, em uníssono, combater a 
discursividade, o excesso de retórica, a verborragia, e, naturalmente, recorriam 
a procedimentos por vezes meramente emblemáticos, simplesmente com o 
propósito de implantar, implementar e sublimar suas propostas conceituais.  
 Sem dúvida, ao dirigirmos o olhar para a poesia que se pratica hoje, 
encontraremos uma vertente que deriva das conquistas oriundas desses 
marcos de inventividade e radicalismo experimental presentes nas vanguardas 
do início do século vinte e suas derivações. Nesta vertente estão os poetas 
visuais, os expoentes da poesia sonora, os representantes da poesia 
eletrônica, os criadores que realizam suas obras como objetos plásticos, às 
vezes até mesmo não-verbais, o que gera uma discussão acerca de seu 
pertencimento ou não ao gênero poético.  Como bem anota Carlos Ávila, houve 
e há hoje, século 21, poesia com e sem verso, poesia visualizada e/ou 
codificada na página, oralizada e sonorizada em performances, transformada 
em objeto plástico ou holográfico. 
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 A menção ao abuso de certos procedimentos que correspondem à 
ausência de regras e de técnicas, expressa o descomedimento do uso 
indiscriminado daquelas novidades (agora já centenárias) que emanaram dos 
programas vanguardistas do início do século vinte. Claro está que a concisão, 
o adensamento da linguagem, a busca incessante do estranhamento 
(ostrânénie), o combate ao discursivismo exagerado, as tentativas de 
renovação da linguagem encontrarão, sempre, seu lugar na essência da poesia 
de qualidade que pretenda ser, efetivamente, uma manifestação de plena 
literariedade.  
 Porém, os exageros praticados em nome dessa liberdade, 
correspondentes ao que Pound chamaria de diluição, certamente se mostram 
tão merecedores de reação quanto o regramento excessivo, a obediência a 
cânones de métrica e rima, a retórica artificial, o excesso de subjetivismo 
presentes na poética do século 19, características contra as quais se 
insurgiram os primeiros vanguardistas e modernistas.  
 Bem por isso, além de uma prática poética que jamais se deixou 
sensibilizar ou seduzir pelas inovações estéticas às quais fizemos referência, 
surge outra, de teor ainda mais acentuadamente verbal e discursivo, que se 
manifesta pela necessidade de impor um limite aos que vislumbram constituir 
um mero processo de dissolução da estrutura da arte poética, em cujo bojo 
teriam sido abrigados modismos e experiências muito pouco  consistentes. 
 Obviamente, a complexidade de pensamento que orienta essas duas 
vertentes não comporta reducionismos ou simplificações, pois subjacentes à 
exteriorização de cada uma delas estão vetores gerados pela multifacetada 
cosmovisão que habita a sociedade contemporânea e permeia todas as suas 
manifestações de natureza cultural. Entre os poetas que se inserem na 
vertente mais tradicional da poesia certamente há aqueles capazes de criar ob 
rãs autorais, singulares e de teor literário inconteste e que, embora retomem 
uma dicção por vezes narrativa, não olvidam as conquistas do século vinte e 
com essas estabelecem fecundo diálogo. Porém, como não poderia deixar de 
ocorrer, com estes certamente coexistem outros, cuja poesia só faz retomar os 
excessos retóricos e vícios do passado, inserindo-se numa faixa de produção 
tão dispensável quanto a dos já mencionados diluidores exponenciais das 
vanguardas. Estes últimos, naturalmente, seriam poetas empenhados em 
ressuscitar uma grandiloqüência vazia, exagerada, retomando indesejáveis 
vícios de anacronismo e ausência de criatividade. Nesta vertente, mostra-se 
visível o que Carlito Azevedo, com propriedade, chamou de banalidades de 
antiquário.  
 Existem duas ideias sobre a poesia brasileira que são consensuais, a 
ponto de terem virado lugares-comuns. A primeira diz que um de seus traços 
dominantes é o diálogo cerrado com a tradição. Mas não qualquer tradição. O 
marco zero, por assim dizer, seria a poesia que emergiu com a Semana de 
Arte Moderna de 22. A segunda ideia, decorrente da primeira, é que essa 
linhagem modernista se bifurca em dois eixos principais: uma vertente mais 
lírica, subjetiva, articulada em torno de Mário de Andrade. Manuel Bandeira e 
Carlos Drummond de Andrade, representada por Oswald de Andrade, João 
Cabral de Melo Neto e a poesia concreta.  
 Mas, se as dissonâncias pareciam querer persistir, alguns fenômenos 
presentes na história da literatura agora já apontam para visíveis e irreversíveis 
confluências. Entre esses fenômenos está o hibridismo dos gêneros, isto é, a 
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superação da rigidez das fronteiras que os separavam. Sob a égide desse 
hibridismo, florescem expressões de indiscutível intersecção. É o caso do 
poema em prosa, do prosoema, atualmente cultivado por muitos de nossos 
mais destacados poetas. “O hibridismo dos gêneros, conforme Haroldo de 
Campos (A ruptura dos gêneros na literatura latino-americana, 1977, p.15-16) 
passa a ser também como o hibridismo dos media, e a se alimentar dele. A 
linguagem descontínua e alternativa veio encontrar na simultaneidade e no 
fragmentarismo do jornal seu desaguadouro natural.”           
  Ora, é inegável a crescente onda de hibridização de gêneros literários 
presente em todas as literaturas do globo. Se esta onda é definitiva ou 
passageira, somente a história poderá responder com exatidão. Mas, de 
qualquer forma, os conceitos de definitivo e de exato não encontram guarida 
nos domínios da estética nem da literatura. Certamente existem progressivos 
movimentos de interpenetração de tendências: diálogo, osmose, intersecção, 
confluência, movimentos que se intercalam ou se entrelaçam na prática da 
poesia. Mosaico, deslocamento, jogo de espelhos e alternâncias: neste locus 
se movimenta o fluxo da produção poética contemporânea.  
 Portanto, se a dilaceração do tecido poético apontada pelos movimentos 
vanguardistas do princípio do século vinte parecia somente empenhada na 
promoção de uma absoluta e espetacular ruptura de formas, estruturas e 
regras, uma compreensão mais ampla de seu significado, demonstra, hoje, o 
contrário. Da dilaceração e das dissonâncias, forja-se um panorama de 
confluências e intersecções, onde se erige a nova prática da poesia, ainda em 
grau de prototexto, mas já contendo em sua essência a irreversível tendência 
polifônica e inventiva que caracteriza nosso tempo: múltiplo, polissêmico, 
paradoxal e aberto.  
Susanna Busato  
 A imagem poética surge como percepção única, singular das coisas. 
Como desestruturar a camada simbólica desse signo e fazê-lo novamente 
signo, ou seja, um representamen mais próximo daquilo que nossos sentidos 
percebem do mundo? Como traduzir no mero signo a imagem presente nas 
coisas? Como alçar nesse signo a condição abstrata e concreta do mundo 
simultaneamente? A arbitrariedade com que o nosso código lingüístico está 
assentado torna tudo mais difícil, como também desafiador. Os limites do signo 
começam a ser perturbados por força da própria carga expressiva que o invade 
quando sua presença afasta-se do contexto meramente comunicativo, para 
manifestar-se como ícone, como pura sensação, no contexto artístico da 
linguagem. 
 A poesia inserida na perspectiva de que “literatura é novidade que 
permanece novidade”, como Pound a define em seu ABC, conhece muito bem 
a operação desautomatizadora e metalingüística da linguagem. A tradição que 
invade a poesia contemporânea nessa concepção a que aludo, desde o 
simbolismo, passando pela revolução modernista de Oswald de Andrade, 
caminhando pelas trilhas inovadoras de João Cabral e da Poesia Concreta, 
essa tradição legou uma perspectiva de escritura que sabe que não há limite 
possível no processo de construção poética. As molduras entre as linguagens 
tornam-se tênues em nosso século. A tecnologia digital e o universo da 
imagem em todas suas manifestações ensinam que não há mundo possível 
fora dessa dinâmica, desse movimento contínuo das imbricações entre as 
séries culturais e artísticas, e das trocas entre códigos e sistemas.  Não há 
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como alijar-se do processo intercambiante de formas, pois o mundo hoje 
apresenta uma complexidade de conhecimento, cujas fontes são também 
diversas.  
 Aproximar o distante, promover uma relação fora do eixo lógico-
discursivo da linguagem, promover o encontro fono-sintático-semântico entre 
unidades significantes fora do universo acomodado dos modelos determinados 
pela língua, é o gesto poético que inaugura para o autor um modo singular de 
perceber o mundo e de expressá-lo.  
 A leitura de poesia deve perseguir o trajeto do signo na sua arquitextura, 
pois é nesse percurso que o sentido se constrói e não fora dele. A arquitextura 
da obra poética é um complexo estrutural que nasce no diálogo entre formas. 
Estar ciente de que as linguagens caminham no mundo plasmando-se e 
iluminando-se mutuamente é condição para inserirmo-nos no universo da 
poesia de modo mais pleno, ainda que essa plenitude não seja completa, pois 
a poesia constrói-se como um enigma e cada leitura revela-se impotente diante 
do pensamento abstrato que abriga os sentidos da imagem poética. Sem isso, 
caímos no conteudismo dos letrados, das discussões temáticas e acadêmicas 
sobre as influências ou sobre as estatísticas que mensuram a incidência de 
palavras de tal ou qual categoria no texto do autor; tais preocupações fogem do 
caráter central e essencial de que se nutre a arte: a linguagem e sua 
arquitextura e os aspectos intermidiáticos com os quais mantém alguma 
relação. Não é a travessia do rio que importa, mas a permanência no rio.  
Márcio Almeida 
 Sente-se que de leitura para leitura, os parâmetros que constituem a 
poesia contemporânea têm entre boa parte dos pensadores da poética atual: 
1º) uma intenção de situá-la, em nível de recorrência, a partir da ruptura 
realizada pelas vanguardas históricas; 2º) uma ruptura com os hoje canônicos 
princípios dessas vanguardas; 3º) um posicionamento que considera a pós-
modernidade como decorrente da fragmentação de todos os discursos; 4º) a 
forte e inevitável influência do computador na produção poética e sua 
internetização com recepção instantânea; 5º) a permanência de uma linha de 
produção conservadora, baseada em ismos estanques, sintaxes semântico-
linguísticas puras que privilegiam a palavra e pouco ou nada admitem 
experimentalismos. E gravitando em torno do questionamento poético 
hodierno, leituras revisionistas, propositivas e provocadoras aludem a respeito 
da necessidade de uma crítica condizente à produção de uma poesia que 
supostamente se auto-intitula órfã de profissionais especializados para 
reconhecer os méritos de uma genialidade ainda incipiente a cobrar visibilidade 
em meio a um turbilhão de produtores no espaço da internet, cujo excesso é 
indicador da fragilidade qualitativa da própria produção (ou o que Luís 
Dolhnikoff chama de materialização do democratismo antimeritocrático em 
voga). 
 Substitui-se ou transfere-se a academia canônica, papal (papa na língua, 
papa da comunicação, papa-aluna, papa-léguas de distância do “cheiro” de 
povo, papa-hóstia do “demônio da teoria”, papa-defuntos de epitáfios 
brilhantes) com seu conhecimento no gesso da metodologia, do 
multiculturalismo, dos entrelugares, em detrimento xenófobo pelo que é 
nacional, da cultura dita popular, para a academídia planetária, plugada em 
tempo real e em vias de admitir, ainda que neguem os internautas-referência, 
não mais uma torre de marfim, mas uma torre receptora/transmissora em 
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banda larga de suas/nossas proezas de silício e congêneres, para uma aldeia 
não mais apenas mcluhanianamente global, mas com amplitude doméstica sob 
a ilusória e narcísica acepção de que basta ligar o computador e lá vêm 
bobagens geniais sob o duplo impacto de recursos informáticos, com domínio 
de programas sofisticados que garantem “efeitos especiais” à linguagem, e o 
domínio epistêmico adquirido antes na academia-academia. A poesia de hoje 
resistiria a uma leitura sem a adjetivação conceitual? Sem os ganchos e as 
sinapses eruditas que per si selecionam receptores, a poesia teria chance de 
voltar a chegar ao povo da rua? Ou isso é absolutamente irrelevante, desde 
que Oswald de Andrade anunciou que “o povo ainda vai comer do meu biscoito 
fino”? Existiria, até por necessidade didática, uma pedagogia poética pós-
moderna, ou os próprios loci no tempo veloz da contemporaneidade já se 
encarregam de munir os adeptos do VLER de vetores de leitura? Os 
produtores de poesia pós-modernos teriam uma mínima preocupação com a 
recepção poética? A poesia contemporânea manter-se-á “nos eixos”? (eixo 
Rio/São Paulo, eixos paradigmático/sintagmático). 
José Arrabal 
 Qual será a poesia possível para o século XXI, época flagrantemente 
sinalizada pelo desenvolvimento tecnológico, por profundas diferenças sociais 
e pelo pesadelo da violência cotidiana? Que metáforas e sentimentos por 
palavras, em poemas e versos, podemos imaginar para o decorrer dos 
próximos cem anos? Há mesmo algum lugar para a poesia num tempo tão 
controverso? E de que poesia carece o homem, neste início de século? Longe 
de quaisquer pretensões proféticas, o que se pode esperar é que muito 
provavelmente a poesia irá de novo surpreender a história da literatura. Jamais 
sua herança para o futuro foi tão vasta e influente. Instigado por essa 
preocupação é que o jovem poeta francês Arthur Rimbaud escreve ao futuro: Il 
faut être absolutement moderne. Será com a poesia que os futuristas, 
dadaístas, construtivistas, suprematistas, vorticistas, formalistas, cubistas e 
surrealistas irão exigir uma nova arquitetura mental, um ato renovador de 
energia e vontade para as artes. Modernidade guiada, seja pela regência do 
italiano Marinetti, ao pedir a presença da velocidade e da energia mecânica na 
poesia. Seja pela voz forte do poeta russo Vladimir Maiakovski, ao formalizar 
que não há revolução na poesia, assim como nas ruas, sem forma artística 
revolucionária. Século XX em que se pretende, como determina e realiza o 
anglo-americano Ezra Pound – que o poeta, “antena da raça”, seja um gerador 
de cultura ao se revoltar contra a cultura, um estudioso universal, um artista 
versado em Homero e Catulo, em Dante e nos trovadores provençais, um 
conhecedor da importância do ideograma chinês e da centralidade da forma 
curta da poesia japonesa, o haicai. Enfim, um poeta senhor da tradição, que ao 
se expressar e construir a transgressão, destrua o museu morto do passado à 
procura da poesia do futuro.          
 É vasta a presença do Novecentos como legado para o século XXI. 
Vasta e renovadora, sempre nos mais importantes ou nos mínimos instantes 
dos sentimentos humanos. Quem por acaso, nesses últimos cem anos, ousou 
passar a vida sem ao menos compor ou desejar compor um só verso de amor 
para a pessoa amada? Assim se inscrevem, como expressões de plena 
grandeza na vasta biblioteca poética do século XX, múltiplos feitios, 
praticamente todos os temas, desde a leveza da poesia bucólica à consistência 
do poema social; desde a multiplicidade do verso metafísico à visibilidade da 
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poesia de exaltação heróica; a exatidão do meta-poema à rapidez do poema 
mítico. Como, igualmente, se inscrevem investigações poéticas de diversos 
sentimentos étnicos que aproximam visões de mundo e mesclam o Ocidente 
com o Oriente na poesia. E, não menos, se inscrevem meticulosas 
investigações linguísticas. No âmbito das possibilidades das formas poéticas, 
tudo se fez e tudo se refez e tudo se transforma, nos últimos cem anos. Certos 
poetas chegaram a multiplicar suas particularidades estilísticas, outros 
escreveram em vários idiomas. E de tal modo ocorreu essa pluralidade que, 
num balanço final, muito provavelmente o maior dos poetas do Novecentos 
talvez seja aquele que, na obscuridade de um quase ineditismo em vida, foi 
poeta por si mesmo e por vários outros poetas que tomou como heterônimos: 
Fernando Pessoa. Por sinal, vale lembrar que a lista do Nobel de Literatura 
inicia-se em 1901 com um poeta, o francês Sully Prudhomme.  
 No século XX, não menos vasta é a influência da poesia nos outros 
gêneros literários. A começar pela própria prosa de ficção no Novecentos, que, 
sem dúvida, seria expressivamente menos significativa, caso não importasse 
para suas páginas, passagens, tramas e enredos, situações verbais 
evidentemente poéticas. Os arranjos sonoros, as inquietações léxicas, as 
reconstruções lingüísticas dos contos e romances contemporâneos são 
devedores de modelos e técnicas do verso. Não fosse assim, jamais teríamos 
na bibliografia do século obras tais como Finnegans wake, de James Joyce, ou 
Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa. O mesmo se pode dizer a 
respeito da dívida da dramaturgia para com a poesia. Não fosse um expressivo 
poeta da língua alemã, Bertold Brecht nunca teria sido um grande dramaturgo. 
Influências que chegaram ao cinema, como se percebe nos diálogos e nas 
tramas de Bergman, Fellini, Pasolini ou Glauber Rocha. Mas que vitalizaram a 
música popular do século, como se vê de imediato do pleno poeta Chico 
Buarque de Holanda, nas letras dos Beatles, de Jim Morrison. Todo um 
legítimo conjunto de obras que exige muito dos poetas deste século XXI que 
agora se inicia, intrigados por saber que poética precisa o futuro. 
 Enigma que, segundo Jorge Luís Borges, talvez encontre resposta numa 
retomada da poesia épica, às vezes um tanto ausente nos últimos cem anos, 
se comparada à presença da lírica. Uma poesia menos subjetiva, que 
reconstrua os fatos e nos conte histórias da odisséia do homem na estrada do 
século XXI.  
Anderson Fonseca 
 Quatro considerações sobre a poesia contemporânea brasileira: 1) a 
poesia penitente – poetas doentes buscando enfermeiros. A dita cura pela fala! 
Buscando platéia. Deficientes empenhando-se em serem acontecimentos que 
se tornam acidentes. Mares esgotados?! Na verdade, piscinas de quintal é o 
que se converteu seus poemas, como Zaratustra disse: todos turvam suas 
águas para parecerem profundos. Também estou farto dos poetas penitentes, 
espero que se afoguem com narciso! Mal saem seus poemas no papel e já 
estarão mortos no tempo. Lamente comigo, Zaratustra, a poesia está 
patológica, e seu pathos chama-se ego.  
 2) a poesia sofista – Os gemidos poéticos deste século não passam de 
sofismas (Lautréamont). Belos poemas tenho lido, belos como pães sem 
fermento, ocos, porém cheios de esperança, insignificantes, crendo, no 
entanto, dizerem algo, afirmam que a semântica os salva. Como é 
omnibondosa a semântica, tudo que estiver vazio ela vem e enche de sentido. 
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Belos poemas tenho lido de bons escritores, mas somente belos poemas de 
bons escritores, nada contêm, i.e., bons poemas de nada, mas fáceis de ler. 
Poucos mestres, raros inventores.  
 É o excesso de dizer que acaba por nada dizer? INTERNETE + 
IMPRENSA = VELOCIDADE DA INFORMAÇÃO = milhares de “vozes poéticas” 
derramando palavras – a internete é o esgoto do poeta, ou mictório a La 
Duchamp? – no anseio de que haja olhos que os assistam a cada segundo 
(LEIA-ME OU TE DEVORO!), porém nenhuma qualidade no total das 
equações. Como escreveu Nietzsche: Ninguém sabe agora o que é um bom 
livro, é necessário mostrá-lo: não percebem a composição. A imprensa arruína 
sempre mais o sentimento. Lautréamont: Somos tão pouco presunçosos que 
gostaríamos de ser conhecidos pela Terra, mesmo pelas gentes que virão 
quando não estivermos aqui. Somos tão poucos vaidosos que a estima de 
cinco pessoas, digamos seis, nos diverte, nos honra. Pouca coisa nos consola. 
Muita coisa nos aflige. A modéstia é tão natural no coração do homem que um 
operário tem o cuidado de não se vangloriar, quer ter seus admiradores. Os 
filósofos o querem. E principalmente os poetas! 
 3) a poesia Minou Drouet – Na época de Pascal, considerava-se a 
infância como tempo perdido; o problema era sair dela o mais depressa 
possível. Desde os tempos românticos deseja-se permanecer criança o mais 
longamente possível. Todo o ato adulto imputável à infância (mesmo retarda) 
participa de sua intemporalidade, é considerado prestigioso porque adiantado 
(Roland Barthes). Isto foi o que aconteceu à poesia: a essência poética desceu 
até a essência infantil. É o caso Minou Drouet: poetas que permanecem 
imaturos produzindo poemas a leitores (outros poetas) também imaturos, 
sendo os primeiros chamados gênios (TODOS QUEREM SER RIMBAUD!), 
visto que seus poemas são metáforas bem elaboradas, cujo alicerce é um 
dicionário de palavras mal-compreendidas, no fundo da carne, não tendo osso 
nem sangue. Poetas que confundem espontaneidade com inspiração, i.e. 
poesia irracional com poesia surreal e etc. Será que até poetas jogam dados? 
E vejam: estes poetas reúnem-se em grupos e se nomeiam nas mais variadas 
classificações (ou será revistas, grupos de discussão, rodas de chopp?) 
Desejam viver ou reviver tempos mortos? E, no entanto, todo o nome dado a 
uma ideologia compartilhada é a nomeação de um sofisma – aqui pode-se 
dizer ser possível criar algo do nada. Crianças brincando de cirandinha vamos 
todos cirandar.  
 A poesia Minou Drouet é um caso epidêmico, alastra-se como vírus e 
adoece a muitos, no dizer de Barthes. Minou Drouet assume todo o mito 
poético e todo o mito infantil de nossa época. A causa da doença? Inteligência 
elevada e emoção subdesenvolvida. Serve para estes poetas a frase de 
Cocteau: Todas as crianças de nove anos são gênios salvo Minou Drouet.  
      4) a poesia pessoal – A poesia pessoal terminou seu tempo de 
malabarismos relativos e contorções contingentes. Retomemos o fio 
indestrutível da poesia impessoal bruscamente interrompido desde o 
nascimento do filósofo fracassado de Ferney, desde o aborto do grande 
Voltaire (Lautréamont). Poeta egoísta, faz do ego seu poema, quantas palavras 
vazias, aprende com os poetas que o ego é um sofisma, aprenda a ouvir o som 
do mundo, aprenda a ser o outro, esqueça quantos eus há na sua alma, 
entenda o propósito do Verbo: deixar-de-ser para o outro ser. Ah! Já não basta 
o Romantismo? Eis o que anuncio: a poesia impessoal, sem nome, sem rosto, 



 19 

apenas a palavra dentro da palavra incapaz de falar palavra, centro e 
circunferência no tempo! Aqui está o sentimento que Eliot descreveu como “o 
que realiza o gênio da linguagem”, pois o gênio não está no que sabe usar a 
linguagem, mas naquele que se torna o mais alto grau de linguagem.  
 E..o bom poeta, sábio e feliz, considerará o que escrevi, o mau poeta, 
tolo e infeliz, me ignorará, entretanto, inteligente é aquele que duvidar do que 
eu disse. Sábio é Percy Shelley ao dizer que “a poesia é o registro dos 
melhores e dos mais felizes momentos das melhores e mais felizes mentes.” 
Mas como escreveu Lautréamont: “Os poetas contemporâneos abusaram de 
sua inteligência.” Por fim, vale lembrar o que disse Nietzsche: “De todo o 
escrito só me agrada aquilo que uma pessoa escreveu com o seu sangue. 
Escreve com sangue e aprenderás que o sangue é espírito.”  
Tânia Lima 
 A nova poesia é uma poesia nova? A poesia brasileira está de cara 
semi-nova. E vem responder a toda uma onda de massificação da linguagem e 
de um público cada vez mais reduzido do poema expresso no papel. 
Reinventada em cima da fragmentação, da fratura elíptica, da obscuridade de 
sentido, a poesia “nova” dialoga e muito com a linguagem barroca. O que 
podemos ler na poesia atual, contudo, é leveza. Sem tanto entraves ou 
sobrancelha curvada, vale despir o olhar para perceber de perto a poesia tida  
por muitos como difícil, complicada, conceitual, hermética, neo-concreta. 
Adjetivos à parte, uma poesia ainda para poucos: “Feita de palavra e não de 
ideias”, como queria Mallarmé. Ou talvez uma espécie de make new defendida 
pelo ABC of reading, de Ezra Pound. 
 Se observarmos bem o Nordeste ainda engatinha, quando o assunto é 
poesia contemporânea. Os poetas contemporâneos afinam seus discursos 
para falar do homem quase sem alma, preso ao arranha-céu descrito em 
detalhes, em meio a uma solidão espaçosa e vazia, vizinha do in-comunicável. 
 A in-comunicabilidade do verso no poema não é uma coisa dos novos 
poetas. A poesia de Baudelaire, Rimbaud e Mallarmé já aponta para a 
despersonalização e transcendência do vazio desde o começo da 
modernidade. O eu-lírico se separa do eu-empírico. Em nossa modernidade, o 
poema contemporâneo, em sua regra elíptica, troca as estrofes por parágrafos. 
Ou quase isso. A Universidade Federal de Santa Catarina e UFRJ têm dado 
relevância aos estudos dos poemas atuais. Muitas vezes, abortados em grande 
parte pela tradição da crítica acadêmica. 
 Se a contemporaneidade esvaziou a genialidade em poesia, no campo 
da teoria literária a crítica tem se fortalecido. Entre hermetismo e erudição, a 
safra de poesia está em alta. O que está em questão é o tipo de leitor virtual. 
João Rasteiro 
 Bernstein realça a questão do poder da linguagem, preconizando que a 
poesia terá que ir ao encontro do que a ideologia coloca fora da linguagem 
(essencialmente o que está reprovado pela sociedade) tentando encontrar 
formas novas, como discurso epistemológico, que nos liberta ou lança para um 
ar imaginário. Para isso, a poesia terá que abrir fendas, numa espécie de 
guerrilha (até porque não haverá poesia fora da ideologia). O importante é 
escrever poesia, numa lógica aberta do poema, que incluirá toda a 
multiplicidade de valores e linguagem. A poesia terá que mostrar o real, “a 
poesia como uma guerrilha” contra as imagens do mundo. A poesia como 
inovação e diversidade, como aceitação de diferenças e aprendendo técnicas e 
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instrumentos alternativos, para entender e mostrar a realidade, como forma de 
alterar os mapas do senso comum, esperando que esse texto poético seja 
reflexo de uma relação intrínseca da poesia com a comunidade e proceda de 
forma a que as transformações se materializem. 
 É de realçar, um fato importantíssimo, e que é o fato de o poeta 
independentemente do “autor” também ser um ser humano, logo, tem o direito, 
ou diríamos até, o dever, a exprimir os seus amores, ódios, simpatias, 
antipatias, crenças, sonhos, imaginação, intuição e inclusive o seu 
pensamento. Na atualidade, há um sabor negativo, um certo desprestígio pela 
poesia dita “política” ou social, mas o que está em causa é a capacidade de 
tratar determinado tema, pode-se fazer boa poesia com temas políticos e/ou 
sociais e má poesia com temas considerados “poéticos” ou “líricos”. A poesia 
deverá ter ideologia, o que não pressupõe necessariamente ser ideológica. 
Hoje em dia ela não se pode desmarcar mais da realidade, terá que ser uma 
“voz pública”, ainda que num processo de “ventricolismo”, em que a poesia terá 
que entrar “como interação, conversação e provocação” (mas sempre de forma 
recíproca).  A idéia de que “todos nós podemos falar uns com os outros com a 
voz universal da poesia” é uma utopia. A poesia terá que estilhaçar as formas 
de representação da sociedade, colocando-se para além da própria 
marginalização, num processo permanente de ruptura com as ideologias 
inclusivamente poéticas. A poesia deverá começar pela ruptura das próprias 
convenções da escrita, de forma a entrar na política da linguagem.  
Márcio Almeida 
 Não é preciso ser gênio ou doutor honoris causa de qualquer academia 
para se ter a certeza de que essa assertiva não acontece hoje.  
 Ronald Augusto 
 Há aí um problema de distorção. A leitura, ou a crítica, condizente com a 
poesia contemporânea, deve ser, tal como ela, uma expressão em construção, 
ainda não canônica e não canonizada. Ao almejarmos e superestimarmos uma 
crítica totalizadora que “de fato” venha a dizer, quem sabe um dia – pois 
estranhamente ela não se encontra aqui entre nós -, aquilo que queremos e 
merecemos (ou necessitamos) ouvir acerca da produção poética atual, 
acabamos também reservando um espaço excessivamente pernóstico, cheio 
de dedos, para os deslocamentos desta mesma poesia perante a nossa 
recepção. 
 A produção poética de agora-agora passa longe de qualquer gesto 
iconoclasta, não põe em cheque os próprios limites, não tem sequer a ousadia 
da frivolidade que, diga-se de passagem, sobra à anti-arte. Neste caso, a arte-
risco do barroco (em sentido forte) deve ser mais embaixo ou em cima, a 
escolher) e não pode ficar à disposição da pródiga e xamânica perícia 
metaforizante de diluidores dedirróseos. Então, por que reivindicar para a 
produção contemporânea um discurso crítico sobrenatural, que fale a língua do 
“meu tio iauaretê”, na presunção de glosá-la eruditamente e de uma vez por 
todas?  
 Desde a realidade insossa das manifestações poéticas atuais talvez se 
possa arrancar uma resposta cínica para o caso: a expectativa ansiosa pelo 
advento dessa crítica-para-acabar-com-todas-as-críticas, que faça justiça à 
pretendida originalidade da poesia atual, não passa de uma tentativa de 
niquelar a irritante normalidade e eficiência dessa mesma poesia por meio da 
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chantagem Cult de um metadiscurso que assomaria para “pôr as coisas em 
ordem”, problematizando uma farsa com outra. 
 Portanto, qualquer discussão séria acerca da poesia contemporânea 
talvez devesse avançar sobre a questão do espaço de atuação que lhe é 
reservado. Embora os veículos tradicionais (jornais, revistas, TV, rádio etc) 
persistam como reféns da baixeza insistindo numa recusa frontal a tudo que se 
aproxime de um lance de pensamento, a internet por outro lado, começa a dar 
sinais de vida inteligente e às vezes chega mesmo a nos enganar.  
 A internet parece encarnar a imagem desse nosso presente sem 
margens presunçosamente aparentado a um “pós-tudo.” E a poesia 
contemporânea se sente bastante à vontade no interior da fragmentação 
especular que marca esse recinto virtual.  
 Agora, iniciarei por destacar alguns aspectos do estado de espírito 
dessa poesia. Primeiro aspecto: a) os poetas de agora-agora, grosso modo, 
dominam desde tenra idade os repertórios da linguagem poética; eles 
demonstram conhecer os pontos cruciais da tradição literária do Ocidente; 
estar familiarizados com a voz dos mestres do modernismo; prestar atenção 
aos recursos da versificação que seja livre, quer seja metrificada; e, por fim, 
simpatizar, naturalmente, com proposições das vanguardas de quatro décadas 
atrás. Outro aspecto: a poesia atual se acomoda muito bem dentro da moldura 
do ecletismo. Haroldo de Campos chegou a cunhar a expressão “ecletismo 
retrô” para provocar ironicamente essa geração que lhe sucede.  A tolerância 
poeticamente correta permite desde o soneto camoniano até o poema concreto 
strictu sensu. Um terceiro aspecto também interessante da poesia atual é o 
seguinte: nunca, como hoje, vimos os poetas tão entranhados nas regras de 
eficiência e competência exigidas pelo sistema literário que, como costumo 
dizer, se configura em representação especular, embora com suas 
particularidades, dos imperativos sócio-econômicos abrigados sob o arco 
ideológico do livre mercado. E que outra razão haveria para a grande presença 
de poetas dentro dos muros da academia? O meio social nos cobra filiações 
consagradas e consagradoras. Alexei Bueno pergunta pelos poetas médicos, 
pelos poetas engenheiros, pelos poetas sem profissão; enfim, pelos poetas “à 
margem da margem”: onde estão eles?   Isso parece coisa de outro tempo. 
Uma parcela significativa dos poetas novos, isto é, nascidos no século 
passado, se formam ou se formarão no interior dos muros acadêmicos. 
Mestrando e doutorando em Letras. Isso pode ser um problema. No entanto, 
não faço aqui a defesa do poeta romântico ou inspirado, o gênio monstruoso 
cuja originalidade sem começo nem fim ofusca a nossa compreensão.  
 Por outro lado, a poesia demanda anos de estudo vagabundo, de leitura 
de prazer e uma constante prática corpo a corpo com a linguagem. Um poeta 
está sempre in progress. É neste sentido que uma formação burocratizante 
numa atividade equívoca como a poesia, termina sendo, ao fim e ao cabo, 
deformante. A (de)formação acadêmica talvez seja útil apenas para ratificar a 
existência ou a importância do nosso “censor interno” (W.H. Auden dixit) numa 
situação que nos seja exigido um ato de julgamento. Mas qual seria a 
qualidade de um juízo condicionado por cânones hegemônicos, por pontos de 
vista superciliosos quanto à informação nova, por discursos presunçosamente 
totalizadores? Esses questionamentos precisam ser feitos para que a poesia e 
a literatura-arte (e não o “literário” do mercado livreiro-editorial) não restem tão-
só a serviço do “controle institucional da interpretação” (Frank Kermode dixit), 
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representado pela universidade, pela crítica especializada, pelos grupelhos de 
poetas bem relacionados, pelos ocupantes de órgãos públicos e/ou privados 
ligados à cultura etc. 
 O quarto aspecto que identifico na atualidade da produção poética, diz 
respeito ao espaço para o exercício da experimentação: a bem da verdade, um 
espaço reconhecido um pouco a contragosto. Mas essa poesia experimental ou 
vanguardista, se assim pudéssemos nomeá-la, se mostra ainda bastante 
epigonal. Ou seja, opera num registro virtuosístico, tendo como base as 
rupturas que a poesia de vanguarda das décadas de 1950/60 levou quase ao 
limite da aporia.  
 Ainda é interessante experimentar uma suspeita reflexiva com relação a 
uma ideia que, aqui e acolá, insiste em aparecer em alguns textos críticos. 
Trata-se da ideia que estabelece similitudes entre vanguarda e progresso. Um 
vício diacrônico, além de messiânico, serve de nutrimento a uma noção de 
vanguarda que busca conquistar territórios, acúmulo de feitos num ensaio de 
totalizações.” Movimento que visa a uma “etapa final” ou um éden. Vanguarda 
que se apresenta como “ponto de otimização da história”. Devir utópico calcado 
sobre a linearidade progressiva, causal. Um dogma: a vanguarda que corre o 
risco de infectar-se com o vírus do retrocesso. Talvez no âmbito da estratégia 
dos exercícios de guerra, ou mesmo na arena da “politicagem literária”, tudo 
isso faça algum sentido, pois aperfeiçoamento pressupõe a aceitação de 
exclusões e obsolescências cujo questionamento – a bem de “um mundo 
transformado”, digamos, para melhor, é deixado de lado “por tempo 
indeterminado.”  
 Prefiro imaginar um quadro de tensões de perspectivas, propostas de 
linguagem em confronto. Formas e poesias em “conjunções e disjunções 
sincrônicas”. A poesia se desdobra numa rede de conotações e o leitor-poeta 
se comporta como o administrador das intraduzibilidades e das eventuais 
reabilitações inerentes à tarefa da leitura criativa e desobediente.  
 Em resposta à poesia “em greve”, isto é, negativa, daquelas vanguardas, 
a poesia de invenção desse século pós-utópico confina com um cinismo 
fashion e não tem compromisso com uma poética progressiva. A vanguarda (e 
principalmente como movimento coletivo) deixa de ser uma bandeira. O 
experimentalismo, como conceito, perde força.  
 Nada de computadores e distorções de letras, esses engodos típicos de 
uma confiança ou de um entusiasmo, ao fim e ao cabo naîf nos poderes podres 
de maduros que marcam a ultramodernidade narcísica.  Mas, por fim, todos os 
dilemas, ou os vícios e virtudes da poesia moderna e contemporânea, 
poderiam ser resumidos ou ter sua origem num ponto apenas, que é o que 
concerne ao verso livre. Que, diga-se de passagem, a maioria pratica ainda 
imperitamente, sem fazer vacilar suas contradições e possibilidades 
constitutivas. Para Franchetti, uma parcela da poesia de hoje representa um 
“atestado de recusa do verso livre, ou de desconfiança nele como eficácia 
poética.”  
 
Márcio Almeida 
 A partir do verso livre, a poesia não se tornou mais um problema que 
propriamente uma arte de prazer/lazer, reflexão? Mesmo entre os ”entendidos”, 
a poesia não se tornou algo sensível vigiado pela explicação teórica? A partir 
do modernismo, não se abriu um fosso que confinou a invenção a uma elite-
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leitora e questionadora? Alguém já se preocupou em perguntar ao povo por 
que ele não gosta de poesia dita “moderna”? Por que, para os poetas 
modernos e pós, a recepção popular deixou de ser considerada? Que interesse 
ou importância tem a poesia para o povão freqüentador de uma 25 de Março? 
Haveria um certo comodismo presunçoso do poeta contemporâneo por não 
considerar o público como leitor? Por que pouco ou quase nada se estuda, 
academicamente, sobre a recepção (além de Hans Jauss) poética fora do 
leitorado composto por poetas, acadêmicos e críticos. O hermetismo é sinal de 
inteligência, de criatividade, de estranhamento conveniente para a não 
comunicabilidade do poema atual? Por que os poetas populares são objeto de 
análises folclóricas, incluídas à cultura popular, mas não como disciplina 
regulamentar de cursos de Letras e similares? Estudar poesia popular não dá 
status, é cafona, brega, “pobre”, prova de decadência? Por que muito 
raramente se lê produto poético dialogal entre o popular, o erudito ou 
experimental? Ainda que perdure e avance a produção virtual, fazendo do 
computador o totem pós-moderno por excelência, ainda que a crítica e a 
academia privilegiem o novidadesco e a pulverização do mesmo com requintes 
de genialidade de boteco -, por que o povo ainda prefere o cordel, o livro 
vendido à base do mano-a-mano, o livro de estrepitosa desqualificação, e, em 
contrapartida ao fato de os poetas ditos geniais e de referência para a cultura 
terem lhe virado as costas e a produção inalcançável – ter também adotado o 
mesmo menosprezo tático que vem dessa produção? Por que nunca – a 
menos que na condição de “comunicações paralelas” – seminários, simpósios, 
fóruns, festivais, oficinas – têm no programa um foco na poética popular? Para 
o povo, a poesia experimental é poesia ou um ET? Não haveria beleza, 
inventiva, criatividade, ciência, na produção poética popular?  
Ronald Augusto 
 A poesia, por representar uma espécie de cisão analógica no interior 
mesmo do discurso prosaico, mais propenso a uma lógica-analítica, acaba se 
constituindo numa linguagem de índole equívoca em relação a esse meio 
lingüístico que lhe serve de pano de fundo. A poesia é vista como um corpo 
estranho, um desregramento dentro da regra, signo sob suspeita. 
 A instabilidade da linguagem da poesia se transforma, pela diferença 
assinalável, numa crítica a esta fala cotidiana agora quase fática, que é, salvo 
erro, empobrecedora. A (im)pertinência  comunicativa da poesia volta a fazer 
sentido na mesma medida em que a pós-modernidade ou um suposto “pós-
tudo” instauram a nulidade de qualquer reação moral e a defesa, na esfera 
estética, do novo pelo novo sem conexão com o passado. A poesia persiste 
naquilo que sempre foi a marca de sua intrínseca originalidade transgressora, a 
saber, linguagem que beira o silêncio, silêncio na iminência de converter-se em 
linguagem desprovida de falantes. 
 O poeta, ao carregar a linguagem de significado, não objetiva outra coisa 
senão subverter a visão, não raro deturpada, da realidade que nos condiciona. 
Sua tarefa já incorpora por si só uma pulsão contestadora.  Hoje, a condição da 
poesia obriga o poeta a assumir uma postura de maior autonomia crítica que, 
por sua vez, envolve também maior coragem intelectual e um ouvido sempre 
atento aos transes da diferença e da fragmentação do verdadeiro.  
 Consciência de linguagem supõe rigor e auto-ironia. Desta maneira, a 
possível utilidade da poesia emerge cada vez mais dessa inutilidade a que ela 
foi relegada pelo mundo da mercadoria. A multiplicação de meios e de novas 
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tecnologias, e a inflação verbal subjacente a estas realidades, sugerem um 
contrapeso. E embora seu alcance seja bastante reduzido, a poesia, a par do 
seu silêncio, talvez ainda tenha algo a dizer sobre este estado de coisas. 
 O que se quer das celebridades, do Caetano Veloso, do rapper ou da 
modelo da ocasião e dos políticos do “mundo cão”, não é uma contribuição 
significativa, sequer uma palavra reveladora que explique ou (orfandade de 
mentores messiânicos?) mitigue as nossas contradições e pervesidades sócio-
culturais, mas sim, uma tirada, um pronunciamento rápido, uma frase entre 
espirituosa e revoltada que se preste como o bordão das discussões da 
semana.  
 O poeta, quando se dispõe a apresentar sua identidade como “a voz” por 
detrás da linguagem, mesmo assim costuma apreciar mais o solilóquio do que 
qualquer outra coisa. O que está em jogo, em primeiro lugar, é o sucesso 
estético e não comunicativo do poema. A poesia é, por definição, linguagem 
em crise (em outras palavras, criativa), ser de linguagem, coisa-pensamento 
com vocação metalingüística, lugar em que os dilemas fundamentais de uma 
época são problematizados a partir dos seus estratos sígnicos.  
 A realidade, então, precisa ser lida, decodificada. O poeta consagra e 
dessacraliza, ele se antecipa ao julgamento dos poderes divinos e terrenos, e 
pretende ler o pensamento de Deus antes de destruí-lo. O poder, a cultura 
média e as ideias feitas do senso comum reivindicam para a poesia tanto o 
direito à periculosidade, quanto a condição de “droga estética que paralisa a 
vontade de resistir.”  
 Um mundo fundado na palavra grafada – quer pelo calígrafo, quer pelos 
tipos gutenberguianos -, que admite e infla livros inspirados divinamente, isto é, 
livros sagrados, é que, ao fim do cabo, fez com que superestimássemos a 
poesia tanto em termos de corrupção e revolta, quanto a partir de uma 
recepção onde ela surge como drogadição anestésica de fundo alienante.  
 Finalmente, desde um ponto de vista semiótico, de um lado temos a 
parataxe da poesia: uma precipitação para a analogia, a arte, a forma, a 
síntese etc. De outro, a hipotaxe, seja à direita ou à esquerda do leque 
ideológico: um pendor para os aspectos lógicos, a ciência, o “conteúdo”, a 
análise. A inutilidade da poesia continuará sendo tolerada, mas sempre como 
linguagem sob suspeição.   
Márcio-André 
 Num tempo e lugar onde a poesia não passa do mais “fajuto” dos bens 
culturais, a qual, muito aquém de tornar alguém rico ou famoso, pouco esgota 
uma edição de quinhentos exemplares – prova quase empírica de que nem 
mesmo os poetas, uma população em larga expansão, leem os poetas - , essa 
postura, no meu entender, é o que mais afasta os leitores, tornando o mercado 
editorial de poesia um salve-se quem puder, onde cada autor luta para morder 
um pedaço de carne no osso, variando sutilmente o talento e o 
posicionamento, mas esbanjando vaidade.  Apesar de chegarmos à proeza 
acadêmica de propormos a crítica ao presente, os poetas, mais do que nunca, 
estão voltados para o passado, recusando todo aquele que lhe seja 
contemporâneo. Acaba-se difundindo uma escrita que, quando muito, interessa 
a uma pequeníssima parcela da população, tornando o universo da poesia 
cada vez mais um gueto.  
 Como dialogar se o interesse se mantém na expressão das vivências 
pessoais, para aquém de experiências concretas, estas que envolvem um 
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exercício de escuta e abertura ao outro? Curioso, porém, é como essa 
continuidade da supervalorização romântica do autor acabou por viabilizar hoje, 
contrariamente aos ideais do próprio romantismo, uma realidade por vezes 
brutal no que tange a instrumentalização do indivíduo. Mesmo atos 
normalmente despreocupados, como a eventual citação de um colega numa 
conferência ou numa dimensão política que implica na escolha detalhada 
daquele que será citado – escolha esta que depende de uma ação de 
canonização do citado para que este possa estar à “altura” de quem o cita - , 
ainda que seja para atacá-lo. 
 Esta canonização tem posto em jogo princípios outros que pouco se 
referem à poesia – influência, endogamia, adulação, tensão de forças e 
poderes. Também nesse ambiente, o indivíduo é selecionado segundo a 
relevância de sua citação. Nesta técnica da canonização, o outro perde sua 
dignidade de indivíduo para se tornar um objeto, um instrumento de 
reafirmação daquele que o cita, num movimento onde a própria citação 
converte-se em espetáculo de sua subjetividade – onde a poesia, por sua vez, 
vê sua dignidade poética alterada em um discurso vazio.  
 Enquanto valor de compra, a individualidade, a dignidade, a própria 
condição do poeta será medida a partir desta lógica da canonização, onde o 
que se tem em vista é a cotação na bolsa de influências e citações. Partilhando 
dessa mesma ideologia de transmutação do indivíduo em recurso 
(canonização), perpetuam-se noções que tanto resistem à construção de 
parâmetros amplificadores no que tange o diálogo entre leitor e obra, 
popularizando, pior, massificando eternamente aquela pequena parcela de 
autores resguardados pelo cânone ocidental. Os poucos “gênios” que a história 
elegeu para excluir todo aquele que não se enquadrava nesta ou naquela 
escolha política, que em outra dimensão determina esta ou aquela 
compreensão da realidade, não são nada mais que um subproduto dessa 
tentativa antiga e eficaz de fundamentar a soberania dos valores da tradição 
europeia.   
Rogério Barbosa da Silva 
 Situar o que seja “nova poesia brasileira” e em que se constituem suas 
formas e forças coloca-nos, imediatamente, num paradoxo: seus constituintes, 
formas e forças, só podem apontar o sentido de uma pluralidade de poéticas, o 
que nos impede de pensar a poesia brasileira no singular. O que se vê, no 
imediato de uma apreciação do contemporâneo, são pulverizações das 
tendências e das tradições literário-artísticas, muito embora vários poetas 
adotem o costume em voga no Brasil desde os anos 50 de organizar seu 
próprio paideuma. Essa variedade de poéticas pode ser acrescida do fato de 
que há, nos dias atuais, uma maior facilidade de divulgar poemas, a exemplo 
dos meios eletrônicos, ou mesmo de editar graficamente livros e revistas, 
mesmo à margem das grandes editoras e do circuito de uma literatura 
consagrada por meio da crítica acadêmica ou midiática.  
 Nessas circunstâncias que podemos avaliar a proliferação das revistas 
literárias e seu papel de divulgar, selecionar, orientar ou organizar tendências 
vigentes da poesia nos espaços geográficos variados do país, seja no plano da 
cidade, de um estado ou do próprio país. Neste sentido, as revistas literárias 
passam a ocupar um papel que as faculdades de Letras dificilmente dão conta, 
que é o de mapear o contemporâneo em suas intricadas redes, submersas nos 
grandes painéis historiográficos ou teóricos que constituem a bússola para 
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inúmeros ensaístas e professores. Se isso, no entanto, é importante para a 
compreensão da tendência geral dos fenômenos artístico-culturais, torna-se 
insuficiente como guia em relação aos micro-acontecimentos da cena literária 
contemporânea. 
Wagner Moreira 
 Uma poesia que fale a experiência de uma voz ternária. Voz que si dirige 
para si mesma, para o outro e para uma platéia como encenação. Uma poesia 
que se deixa transpassar por tudo que é sensorial e reafirma a sua condição 
terrena, inclusive em seu estado de plenitude. Uma poesia que vai aos deuses 
de nave, bailando sobre as ideias, os conceitos, as crenças, as técnicas e 
atuações artísticas.  
 A poesia vai às compras em uma feira qualquer, em um shopping 
qualquer. Traz de lá o que se colhe na língua mesma, a fala de todos os 
lugares. Traz os ritmos banhados de tradições seculares em velhas e novas 
vestimentas. Traz as formas das grande concentrações humanas, coloridas, 
pastéis, berrantes, sobretons, tons, linhas, traços, pontos, embalados pelo 
movimento, pelo burburinho do ir e vir da caminhada para nada, sem ofício, 
apesar do tempo do trabalho, sem objetivo, apesar dos embrulhos carregados, 
sem intenção, apesar o próprio caminhar. A poesia vai à reza em qualquer 
igreja, templo, sinagoga, mesquita, mesa, terreiro, praça, qualquer lugar. A 
poesia fala o de cima e o de baixo, deuses e seres etéreos. Ritmo que se dá 
ritual na boca. Traz os entes de todas as vidas, retratos, filmes, memórias, 
rememórias, lembranças,familiaridades à mostra dia após dia, semana após 
semana, ano após ano, década, século, milênio após milênio até se tornar um 
cristal passado de mão em mão. A poesia fala saberes sem explicações, sem 
justificativas. Fala os fatos e os atos. A poesia farejada se deixa tocar pelos 
corpo animais, vestidos ou não, que rolam e ralam os vegetais e minerais, as 
partículas menores em movimento0 pela diferença de pressão. A poesia faz 
tudo o que o corpo faz corpo.  
 A poesia objeto moldável e manipulável, manipulante, objeto que salta 
para o lado e lá fica, e lá desliza. A poesia que se faz não sobre o sim e o não. 
Diálogo a marcar impossibilidades. A poesia começa a perder-se da beleza e 
não mais reconhece a verdade. A poesia cai em ruínas, destroça-se em restos, 
raspa e lixo e não se deixa erguer do chão. A poesia perde sua singularidade, 
sua individualidade, sua unicidade e se encontra no pó molhado original, lama 
primordial, sopro vitalício vindo da boca humana a recitar sua história, sua 
rememoração do que sempre fora e não apareceu, não se esclareceu, não se 
perdeu, nas sombras dos ritmos tantos ritmos. A poesia em seu fluxo criativo, 
multiplicidades a varar os ouvidos, os olhos, as bocas, as narinas, as peles dos 
corpo desarborizados, heterogênea atualização em um fazer-se para o aberto 
das conexões.                 
Marcelo Dolabela 
 Há pessoas que ainda teimam em ser poetas, em um mundo onde 
qualquer possibilidade de haurir a metafísica das “palavras” dispostas em sua 
“melhor ordem” é um paradoxo e uma inutilidade. Poesia não vende, logo é 
inútil seu exercício na atualidade. Se muito, o culto necrofílico pelos cânones já 
estabelecidos.  Nesse impasse, duas opções (erros?): buscar/fabricar cânones 
ou anticânones; ou radicalizar na experimentação (bater a cabeça contra o 
muro) o que, em síntese, é uma tentativa de instaurar novas posições para 
coisas que já estão fora de posição. O poeta deve habitar “mídias auxiliares”, 
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para se alimentar de outras linguagens e, ao mesmo tempo, mostrar que a 
poesia é o alimento que perpassa as estruturas mais inventivas das outras 
mídias – cinema de vanguarda à música pop. A suporte já é parte material da 
poesia. Cada texto pede (ou pode se estabelecer – em forma de “versão”) um 
suporte justo. Do grito ao pixel. Do gesto ao protools. Do papel ao holograma. 
 Quando alguém é chamado de “poeta”, geralmente está, 
eufemisticamente, sendo xingado. Mas até esse xingamento é um elogio à 
poesia, pois usa por base uma metáfora (louco = poeta), o que já é poesia. A 
poesia é a realidade máxima, do ponto de vista humano. Por causa disso nos 
preocupamos diariamente em encontrar meios práticos de virar o telescópio ao 
contrário pra olhar pelo outro lado. Todo poeta / todo poema é participante e 
participativo. O contra-discurso a essa máxima é uma tentativa de exigir que o 
poeta reconheça o seu lugar no jogo das políticas e seja apenas poeta. 
 Ao invés de cânones, paideuma. Ao invés do estabelecido, o provisório. 
Ao invés do “para sempre”, o “nunca mais.”  O compromisso do poeta é com a 
poesia, o que já é uma grande jornada. E essa jornada passa, 
obrigatoriamente, pela invenção, experimentação e pelo fazer-desfazer 
codificações ou coisificações. Poesia é escrever com borracha.  
Márcio-André 
 A poesia tem, portanto, um papel muito mais profundo e crítico que o 
discurso do poeta, por melhor que este seja, e já se configura um antidiscurso 
que traiçoeiramente o coloca em condição também de “leitor.” Esta dimensão 
de compreensão do que venha a ser poesia precisa ser retomada 
imediatamente, pois, enquanto interlocutor e interlocução deste colóquio 
profundo, o leitor, mais cedo ou mais tarde, cobrará sua parte, correndo risco, o 
poeta, de ser uma outra vez expulso da república, dessa vez em prol de uma 
poesia oriunda da terra e do magma vulcânico – e não de restos deixados pelo 
suposto fim da história. Contra a cultura letrada, tal debate caminhará para a 
destruição do conceito de gênio, e o poeta (por extensão, todo artista) irá 
recuperar o seu papel autêntico, perdido há algum tempo, o de propiciador do 
diálogo, radicando-se no exercício mundano de compor para o outro. 
 Quanto mais o artista permaneça nos moldes preestabelecidos das 
demandas de mercado – pelo fácil caminho dos modismos estilísticos ou pelas 
superações supostamente dialéticas exigidas por este -, tendo em vista a 
ascensão na bolsa da aceitabilidade estética, mais se aprisiona no próprio ego, 
primando antes pelo uso do trabalho (e do outro) em proveito próprio do que 
pelo movimento da obra enquanto Obra.  
 Quanto mais o poeta se engaje na contramão, quanto mais se aprofunde 
nessa tentativa de auscultar o mundo, fundamentando poéticas radicais e 
provocadoras, portanto, diferenças, mais ele se doa ao outro – justamente por 
doar o que a este jamais havia sido doado antes: uma outra possibilidade de 
mundo. Nada pode ser determinístico, nada pode servir como baliza para a 
consumação das possibilidades plenas da poesia.  
 A ética é a correspondência à interpelação das possibilidades de mundo 
– interpelação sempre jogada ao desconhecido -, portanto, um caminho 
mundano que chama em resistência ao que há de falso e secundário no que 
tange a realização poética. A saber: tudo aquilo que submeta a Obra a outros 
desígnios que não os dela mesma. A poesia não é o lugar para fazer o que se 
gosta, mas o que se duvida. Por isso o poeta deve ser, antes de tudo, um leitor 
– para decidir-se poeta somente quando da certeza de suas dúvidas -, isto é: 
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escrever não por expressão, mas pela radical necessidade de vasculhar o que 
ninguém se atreve a vasculhar por ele.  
 Somente assim, lutando em pensamento e ação por uma ética da 
escrita, a poesia poderá ser, como já foi na antiguidade e em casos muito 
recentes, a arma mais incisiva e poderosa contra as incoerências da realidade. 
Ser ético, portanto, escapar ao próprio ego e engajar-se na quântica das 
palavras. Somente sua simplicidade e renúncia podem redimi-lo, muito além 
das ilusões criadas para suportar sua real insignificância social.  
 Sempre fui partidário da teoria de que uma opinião divergente é sempre 
mais útil e por vezes mais sincera, motivada por certo incômodo mais radical, 
mais primitivo e por isso mais autêntico, sendo fundamental para a caminhada 
de todo escritor ou artista. 
Márcio Almeida 
 Já se escreveu muito que na quase totalidade de vezes em que se leem 
balanços da produção e das tendências da literatura brasileira, de modo 
especial, da poesia, é comum observar-se desde uma série de limitações e 
arroubos teóricos e informacionais a um reducionismo compulsivo pressionado 
pelo espaço controlado da mídia. Comum também nesses chek-ups lítero-
poéticos e culturais a omissão de valores periféricos gravitando quase no 
anonimato, do mesmo modo que é cada vez mais incisiva uma política 
tautológica de se impor, pela via acadêmica ou não, autores já consagrados no 
meio preferencial de leitura, ou emergentes, contextualizados conforme 
conveniências da própria academia ou da mídia. 
 Todas essas clivagens são válidas na medida em que se impõem ao 
expurgo da poesia do cenário neoliberal capitalista, enriquecem a dialógica, 
subsidiam a interdisciplinariedade, reconhecem diferenças e fazem resistência 
no confronto com outras linguagens, que, modismos ou não, mostram-se mais 
sedutoras ou mesmo didatizáveis. A primeira constatação é de hoje haver, 
indubitavelmente, mais espaço para a veiculação de e sobre poesia, sobretudo 
pela via eletrônica. Por outro lado, mas concomitantemente, alguns poetas e 
críticos têm tido a acuidade de, ainda que submetidos aos riscos decorrentes 
do rastreamento poético, informar o quê e a quem sobre uma dada poesia, de 
modo a torná-la mais visível, palatável e consumida com prazer sem incorrer 
na pecha de transformá-la em mais uma mercadoria, numa commodity cultural 
pós-moderna. 
 Dentre tantas leituras importantes hoje feitas no país por gente muito 
bem preparada e atuante, uma pode cartografar as seguintes observações de 
pertinência para discussão: a presença da mesmice referencial que se faz 
canônica por pressão – a constituição de um corpus que omite não apenas 
nomes, mas valores – a adoção de metodologia restritiva e preconceituosa: 
academia versus recepção popular – a mídia como espaço de negociação de 
preferências em detrimento da negociação como “espectro plural”, “negociação 
na escolha” de uma “gramática de se afirmar e dizer alguma coisa” – o excesso 
de teoria que põe o experimentalismo de quarentena – a queda no argumento 
da posteridade “restauradora de erros” (Baudelaire), aliando-se teoria ao senso 
comum – a suposta denegação da fórmula crítica do “círculo filológico”, por si 
vicioso, que implica na insistência supostamente massificadora daquilo que já 
se conhece e que não consegue “devolver o outro à sua alteridade” (A. 
Compagnon) – a crítica produtora de elogios comprometedores, ainda que 
consciente do seu “jogo de palavras”: preferir criticar a falácia com inteligência 
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– o dissídio na recepção entre obra/autor/leitor em razão da falta de repertório 
– conjunto de normas sociais, históricas, culturais trazidas pelo leitor como 
bagagem necessária à sua leitura (W. Iser) e dada à falta de uma pedagogia 
poético-literária de caráter mais abrangente, que permita conscientizar esse 
leitor desconhecido para melhor usufruir das linguagens na contemporaneidade 
e a ter acesso à “produção de sentido”.       
 Apontar indicadores da poesia contemporânea requer admitir, já a priori, 
o risco da empreitada de escolhas em meio ao que Barthes chama de direções 
de leituras escriptíveis: desfamiliarizantes (descontínuas), subversivas, 
(i)legíveis para gerações coetâneas e futuras, capazes de ampliar os 
“horizontes de expectativa” (Compagnon) e de constituir, com critérios de valor, 
um sensus comunis para seu objeto de prazer e reflexão dialógica, não se 
abstendo, contudo, da leitura com uma função de “benevolência severa”.  
 A poética brasileira vigente é também composta pelos que Vera Casa 
Nova chama de “bêbados de fim-de-século”: poetas que trabalham com 
fragmentos, que rompem e têm sucessivas rupturas com tradição, com a 
história, cujas imagens devoram-se umas às outras em livros que já não são 
livros, mas “fendas de criação”, que seguem “rastros de sentidos” pendulares, 
deixando no espaço do seu estranhamento “ressonâncias e ecos da 
embriaguez”, vestígios sem fundamento, abismo e ruínas. Tempo de tradições, 
transcriações, intraduções, pós-tudo, extudo, do drama do desespero, das 
teatralidades da língua e das formas do cogito.   
 A leitura pós-moderna da poesia há que incluir os “poetas do caos”, 
simuladores, dissimuladores, esquizos, psicógrafos, as máscaras, os desejos, 
pois são eles, diz Vera, interlocutores/recriadores de “subjetivações e 
interagindo com o outro na suíte infinita do jogo de dados, nesse contexto 
tantas vezes significante [que] faz o poema.” E nesse contexto, por seu turno, 
há que incluir a voz dos (supostamente) sem voz, a coralidade anônima.  
Ângela Vieira Campos 
 Poesia, assunto de poetas? Quem, poetas? Como, poetas? Da década 
de 80 aos nossos dias, os poetas vêm saindo lentamente das 
catacumbas...seus versos não assustam mais os políticos-polícias, não 
causam mais temor. As editoras de poemas, antes em número bastante 
reduzido, parecem agora fazer parte da realidade de muitos poetas que surgem 
a cada dia sob o signo da liberdade. Não se prendem a escolas ou a 
movimentos específicos, pretendem ressingularizar-se e singularizar, com a 
poesia, os mortos que perambulam atrás de seus parcos interesses individuais. 
Para isso, eles usam as novas mídias e todas as possibilidades que os 
recursos de informática trouxeram com a sua entrada nos países periféricos – 
graças à intervenção da pirataria de programas de computador, realizadas 
pelas indústrias asiáticas. 
 A poesia vem das margens, é a voz incômoda que resiste à 
mercantilização que desliza pelos novas mídias sem se deixar capturar, 
transformar-se em mercadoria. Não se vende poesia. Sob esse prisma, ela é 
inútil, sempre fiel a sua aura, para pensarmos com Benjamim, porque ela 
sobrevive ao fim das utopias. Ela é a utopia rediviva, tempo mítico no sempre 
agora a pedir um faça-se, faça-se poesia, impessoal, infinitiva. É a palavra de 
ordem dos poetas que vagam, hoje, sempre despertos pelas linhas de fuga do 
pensamento. A poesia é a “outra voz”, a voz que vem do exercício da 
abstração, da percepção e das afecções, das intensidades de todas as 
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paixões; e os poucos que a escutam hoje já são muitos, e os poucos que a 
reconhecem hoje já são inumeráveis. A poesia é sabotagem, manifesta-se 
enquanto discurso da desordem, conforme assinala Secchin, uma vez que a 
metáfora, a figuratização da linguagem, subverte as conexões esperadas pela 
sintaxe usual. Assim, ela trabalha com o duplo: é o símile que faz a diferença, é 
a aproximação de termos que deslocam contextos, provocam um circuito 
clandestino de sentidos, sempre aberto às subjetividades dos muitos leitores 
que se deparam com o poema.   
 Para o leitor, a poesia é o próximo e o distante, o estranhamento. Lugar 
de viagem, onde se perde o que se é e se adquirem novas identidades. Pensar 
na poesia de nossos dias é traduzi-la nas influências poéticas de todos os 
tempos. Ler a poesia hoje pressupõe o entendimento do ontem. São textos que 
nos fazem pensar no belo em permanente devir, imagens éticas, prontas, em 
seu lugar, em seus limites, apenas para dizer das delicadezas perdidas, das 
coisas não embaçadas pelo lugar comum, pelo senso comum. Dar nova 
visibilidade ao mundo. Tarefa da poesia.  
 A poesia de nosso tempo abre-se a múltiplas direções seja na contenção 
de versos e no uso de rimas raras, seja na inventividade do signo 
verbivocovisual, seja enquanto mesclas de gêneros ou mesmo explorando 
imagens tecno-poéticas, através das NTCs (Novas Tecnologias de 
Comunicação). Infelizmente, nas escolas de ensino médio, nas faculdades 
também, os poemas são pouco abordados pelos professores em comparação 
com os gêneros narrativos. Nem os poetas do modernismo são lidos, quanto 
mais os contemporâneos e por quê? Seria possível abordar esses poetas na 
escola? Como lê-los e por que ler a poesia hoje? A resposta à primeira 
pergunta, deixo para os professores de literatura. Às duas últimas, eu 
responderia que, sim, é possível abordar essa poesia nas aulas de literatura 
brasileira e vou justificar, utilizando o pensamento de Félix Guattari, que afirma 
ser preciso criar novas territorialidades existenciais, pois segundo o filósofo: Só 
uma tomada de consciência da terceira voz, no sentido da auto-referência – a 
passagem da era consensual midiática a uma era dissensual pós-midiática – 
permitirá a cada um assumir plenamente suas potencialidades processuais e 
fazer, talvez, com que esse planeta, hoje vivido como um inferno por quatro 
quintos de sua população, transforme-se num universo de encantamentos 
criadores.    
 Estando vinculada ao pensamento, a poesia-reflexiva se nos mostra 
hoje, conforme assinalou Octavio Paz, como a “outra voz”, que é também a voz 
do dissenso, a terceira voz, cuja potência desestabilizadora pode provocar a 
precipitação de existências auto-referentes, sensíveis às experiências estéticas 
de encantamento da própria vida. 
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Márcio Almeida 
 A poesia pós-moderna se parece com uma prostituta que se arrependeu 
de dar a vida inteira e de ter se “esquecido” de pagar INSS para se aposentar 
com honra ao mérito. A poesia pós-moderna põe no out-door da consciência 
crítica a afirmação que incomoda o establishment da academia e dos críticos-
satélites da suposta corrosiva linguagem de aventura do conhecimento 
baseado em leituras pessoais, seletivas e, não raro, preconceituosas contra 
não o que efetivamente faz diferença e fica confinado entre uma minoria-
pensante que tem orgasmo com ninharias inteligentes, mas contra tudo que 
não é incluído em seu minifúndio de poder midiático. Na era que deveria ser o 
ápice da comunicação, com todo o aparato tecnológico facilitando o diálogo, a 
interatividade, o colóquio, a poesia já era. O fato de a poesia ter sido lhe 
garante, contraditoriamente, um vir a ser. Se insistimos é porque não temos  
como nos livrar mais do que nós somos. Falou-se muito aqui em fragmentação, 
invenção... 
Nea de Castro 
 A fragmentação é estratégica, prioritária na lírica hesitante da atualidade. 
Na cena brasileira, o código poético, que se afirma em poetas como Cláudia 
Roquete-Pinto, Rodrigo Garcia Lopes, Arnaldo Antunes e outros, procura 
recolher as dispersões, lacunas, interstícios, interconexões, que vêm 
caracterizando a Era das Reciclagens, mesmo num país periférico como o 
Brasil. No horizonte crítico, ainda relativamente impreciso, a poética da 
hesitação elabora perfis e ritmos para a ausência de fixidez do sentido, em 
meio às tensões entre globalização e localismos. 
 Uma imagem da contemporaneidade é sugerida – ou apenas 
pressentida – por Jean-François Lyotard nesta reflexão sobre o pensamento do 
filósofo e sinólogo François Jullien: um “longo percurso oblíquo entre terrenos 
incertos.” Nesse contexto, um grupo de autores vem constituindo uma poética 
da hesitação, que tem como estratégia prioritária trazer para o primeiro plano a 
fragmentação do dizer e dos sentidos. Fragmentos do corpo, do desejo, 
decompõem a cena primitiva, bíblica, da sexualidade e, simultaneamente, 
atualizam-se em No Éden, de Cláudia Roquete-Pinto. Pela estratégia da 
fragmentação, deslizam para a cena a memória da infância, outras identidades, 
e o peso das coisas.  
 Ao recorrerem à fragmentação, os poetas o fazem para assimilar e 
modificar legados do passado, além de procurarem responder a desafios de 
seu tempo. Dialogam com a herança da fragmentação modernista que, por sua 
vez, reelaborava os primórdios das experiências fragmentárias na obra e na 
teoria romântica. Hugo Friedrich, que inclui a fragmentação entre as 
características negativas usadas não para depreciar mas para definir a lírica 
moderna, capta nessa poesia uma finalidade obscura, a de indicar “uma 
transcendência em dissonâncias e em fragmentos, cuja harmonia e totalidade 
ninguém mais pode perceber.” Se mesmo o desejo romântico pela unidade 
permaneceu sempre fragmentário, como mostra o jovem George Lukács em 
seu ensaio sobre Novalis, nos poetas modernistas o sentimento de dispersão 
se eleva a horizonte existencial, qual em “Vontade de dormir”, de Mário de Sá-
Carneiro. 
 Os autores modernos, conforme demonstra Raymond Williams através 
de Eliot, James Joyce e outros, tornaram-se responsáveis pela criação de uma 
imagística típica da consciência urbana, com repercussões decisivas sobre a 
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própria escrita das narrativas e poemas. Para Williams, Joyce é a realização 
mais acabada dos novos modos de percepção e identidade, alterados no 
espaço das cidades modernas. A originalidade de Joyce, seu modo de ver 
“fragmentado, promíscuo, isolado, concretiza-se em uma “nova estrutura da 
linguagem.” 
 A exposição sobre as relações entre modernismo e fragmentação 
precisa conter ainda um outro elemento, de natureza formal, que desnuda o 
esforço dos líricos modernos em estabelecer elos entre o presente, o novo, a 
tradição, simultâneo com as iniciativas de vanguarda. Ivan Junqueira registra 
essa prática multifacetada no estudo sobre a poética do fragmento, em Eliot, 
exemplar dentro do modernismo. Através dela, o poeta revitaliza materiais 
tomados de empréstimo a outros autores, entre eles Jules Laforgue, Dante, em 
termos de um “processo de eliotização”.  
 Os poetas atuais, que começaram a publicar entre os anos 80 e 90, 
retomam essas perspectivas modernistas da fragmentação, transformadas 
pelas poéticas do intermezzo: antilira cabralina, concretismo, poema-praxis, 
poema-processo, tropicalismo e poesia marginal. Jogos lúdicos, enleios com a 
linguagem, e a esfinge da nova era em gestão renovam os sentidos de suas 
práticas fragmentárias. A lírica hesitante já tem os sinais dos anos 80, quando 
se intensificam no Brasil as repercussões do processo histórico da 
globalização.  
 Interessa-me especialmente, em termos da teorização sobre 
fragmentação e poesia atual, lembrar que para Cancini a primeira é um traço 
estrutural dos processos globalizadores. O que se costuma chamar de 
globalização, ele afirma, “apresenta-se como um conjunto de processos de 
homogeneização e, ao mesmo tempo, de fragmentação articulada do mundo 
que reordenam as diferenças e as desigualdades sem suprimi-las.” Na procura 
de nomear os tempos atuais, a poesia da hesitação realiza sondagens, 
destinadas a falar do paradoxo de um mundo que se expande como uma 
grande cena da unidade permeada, infiltrada de processos fragmentários nos 
campos socioeconômicos e culturais. 
 Situados entre as tensões redimensionadas do local/global, 
universal/nacional/tradição/atualidade, os poetas e narradores lidam com a 
composição de um novo texto. No trabalho criativo na Era das Reciclagens, 
eles vivenciam de modo intensificado o que Eni Orlandi detecta na relação 
texto-discurso: “não há discurso que produza um texto único, uma formulação 
só. Não há univocidade entre memória, discurso, texto. A incompletude se liga 
à dispersão.” Carlos Reis registra que estão sendo questionados os princípios 
de produção dos textos literários: o de estabilidade, o da coerência, o da 
linearidade, e o da discreção, este último relacionado às fronteiras do texto. 
 Conforme reis, as características da escrita literária na era digital são: 
mais que textual, hipertextual; dinâmica, intertextual, interativa, lúdica, e 
fragmentária. Ele esclarece que o fragmentário vai se estabelecendo porque “a 
propensão intertextual tende a revogar a coerência e a unidade dos textos.” A 
baliza dos anos 80 – e aqui estou acompanhando a proposta de Pedro Lyra – 
indica que a lírica hesitante já tem uma geração de poetas formada, com 
produção em livro sobretudo a partir dos anos 90, e uma geração em seus 
começos, com lançamentos desde 2000. 
 Os poetas hesitantes convivem na cena poética da atualidade com 
autores relacionados sobretudo ao código modernista, entre eles Lara de 
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Lemos, Armindo Trevisan, Affonso Romano de Sant´Anna. Entre os hesitantes, 
a poética da fragmentação se alia a dois movimentos contemporâneos: o das 
hibridizações, intercâmbios; e o dos percalços para nomear sensações e 
sentimentos de eus cindidos, como se a poética da expressão se infiltrasse no 
arcabouço construtivista do poema. 
Normélia Maria Parise 
 O conceito de fragmento, na sua função de modo de exposição crítica é, 
segundo Schlegel, o “gênero” que melhor responde ao projeto teórico-poético e 
crítico concebido pelos primeiros românticos. Suas características formais e 
epistemológicas incorporam o inacabamento e  não-totalidade ou totalidade 
sempre aberta, ao processo de construção do conhecimento acerca do objeto e 
do sujeito. Fragmento 24:51: Muitas obras dos antigos se tornaram fragmentos. 
Muitas obras dos modernos já o são ao surgir. A escrita do fragmento obedece 
uma lógica do pensamento não acabado, não sistemático em construção, mas 
que se constrói como pensamento do sistema. O fragmento, tal como 
concebido por Schlegel, conjuga, no plano da exposição teórica e no plano da 
forma, a ideia da totalidade como fragmento e do fragmento como totalidade, 
caracterizando-se pela falta de unidade e de completude. O fragmento-obra 
(dichtung) é, neste sentido, única em sua singularidade, porém parte em sua 
totalidade fragmentária. O fragmento como “semente” ou como projeto pode 
ser aproximado da ideia de ruína em Benjamim, na medida em que faz falar 
uma totalidade ausente. O fragmento designa o sujeito como um todo e parte 
de um todo. De acordo com o seguinte Fragmento: Também na poesia cada 
todo bem pode ser metade, e cada metade pode, no entanto, ser propriamente 
todo (Frag. 14:22), a totalidade residindo na relação das partes com o todo. 
Cabe ao duplo trabalho crítico-reflexivo ativar suas potencialidades e 
estabelecer a conexão das partes com o todo, através de um “exercício de 
química intelectual.” O interesse pelo diálogo (gespräch), caracterizado por 
Schlegel como uma “coroa de fragmentos”, resulta do fato de constituir um 
dispositivo de busca da verdade no qual a individualidade é mediada pela 
alteridade; a identidade pela não-identidade; a unidade pela totalidade. No 
diálogo um pensamento engendra um outro pensamento, assim como o 
fragmento-semente engendra um outro fragmento-semente numa relação 
recíproca de auto-engendramento reflexivo. 
Márcio Almeida 
 E a crítica, hein...?! 
Luciano Justino 
 Raramente aparece na crítica pós-moderna algo que efetivamente se 
afirme sobre o contexto em que vivemos, tudo gira em torno de uma a-posição 
ao modernismo e à vanguarda: “negue o modernismo e saberás quem é.” O 
discurso crítico se tornou exclusivamente negativo, pois pouco se preocupa em 
observar as características próprias do período, pensando-o unicamente em 
termos de negação ou de diferença em relação ao moderno. Resultado: tanto o 
modernismo, e o século XX em geral, virou um monólito (“metanarrativa”, 
“utopia”, “centralismo”, “autoritarismo”, “vanguardismo” etc), quanto o próprio 
movimento que se queria descrever passou a ser abordado pelo que não é em 
relação às propostas da modernidade. 
 Para se entender a realidade contemporânea bastava uma simples 
mudança de lado: o pós-moderno é aquilo que se opõe aos valores modernos. 
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É recorrente em livros que tratam da pós-modernidade a presença de tabelas 
explicativas que põem de um lado o moderno e do outro, o pós-moderno. 
 Ora, é preciso quebrar justamente o binarismo; a troca de lado mantém 
a estrutura intacta e, embora se queira vestir de novo o contemporâneo, o 
maniqueísmo acaba por não dizer nada. Enfim, na ânsia de afirmar a 
singularidade do pós-modernismo, singularidade de a-posição, mais de 
oposição, a impressão é de uma visão estanque do contemporâneo. Embora 
ressalte a pluralidade, o relativismo, a diferença, o discurso crítico pós-moderno 
não percebe que o próprio modernismo já é plural e “relativo”. O relativismo 
permite à hegemonia pós-moderna estar em qualquer lado, uma boa fórmula 
para não estar em lugar nenhum. O relativismo virou uma ausência de projeto e 
um personalismo que a ciência moderna, esta também em crise segundo este 
discurso, havia deposto desde as primeiras décadas do século XX. No discurso 
crítico do pós-modernismo, a nova política da cultura capitalista é a 
despolitização, daí a necessidade, quase sempre enfática, de afirmar o fim das 
vanguardas: o autoritarismo do relativo e do plural. 
 Fredric Jameson, um dos mais instigantes e perspicazes pensadores do 
nosso tempo, foi um dos primeiros a tentar abordar a partir de novas bases a 
realidade contemporânea. Porém, não esteve imune ao binarismo acima 
referido. No seu pioneiro O pós-modernismo e a sociedade de consumo (1993), 
o filósofo norte-americano inicia a construção de alguns dos mais arraigados 
pressupostos analíticos da crítica cultural dos nossos dias. Nele, Jameson, 
opõe o modernismo, e por extensão, as vanguardas, ao pós-modernismo, 
aquele implicando a paródia, este o pastiche. O texto de Jameson, com o qual 
nem o próprio Jameson concorda mais, é seguido por uma avalanche de 
discursos mais modestos, mas nem por isso menos enfáticos. Zymunt Bauman, 
em A arte pós-moderna ou a impossibilidade da vanguarda, afirma que “o 
mundo pós-moderno é qualquer coisa menos imóvel – tudo, nesse mundo, está 
em movimento. Mas os movimentos parecem aleatórios, dispersos e 
destituídos de direção bem delineada. É difícil, talvez impossível, julgar sua 
natureza avançada ou retrógada, uma vez que o interajustamento entre as 
dimensões espacial e temporal do passado quase se desintegrou, enquanto os 
próprios espaço e tempo exibem repetidamente a ausência de uma estrutura 
diferenciada ordeira e intrinsecamente.”  
 Como no conceito de pastiche de Jameson, a vanguarda não é mais 
possível porque não há ordem a quebrar ou direção a seguir. Trata-se de um 
discurso que, se for verdadeiro, só pode gerar como única atitude a expansão 
do mal da vaca louca para os humanos. Não estará o discurso contemporâneo 
se movendo a partir de uma aparência cegante, que por si só já é um fator 
determinante do período e de sua nova dominante histórico-cultural? Não serão 
tais visões, do reino encantado do pós-modernismo, um indício da estrutura 
profunda que permite falar de uma época do virtual sem levar em conta que se 
alguns aspectos da cultura se digitalizaram, a percepção humana, suas 
atitudes cotidianas no trabalho, suas relações familiares, de classe, étnicas etc, 
continuam tão analógicas quanto antes?  
 A crítica cultural do pós-modernismo parece confundir os usos pelos 
possíveis. As potencialidades instigantes das atuais tecnologias não apagam, 
sequer desconstroem, velhos hábitos e velhos usos, que continuam tão ou 
mais “duros e econômicos” quanto antes. Uma tal visão postula um reino 
encantado: Lucy continua no céu, agora com celulares. 
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 Exemplo paradigmático da crítica cultural do pós-modernismo, e 
colocado na segunda vertente apontada acima, a leitura atenuada das 
vanguardas, é Aspectos psicossociais e antropológicos da vanguarda, de 
Affonso Romano de Sant´Anna. O discurso da morte da vanguarda no Brasil 
implica, em muitos aspectos, uma tentativa de esvaziar a importância do 
Concretismo. Os pós-modernismos abordam as vanguardas numa perspectiva 
dominantemente estética e quando ampliam a discussão é apenas para afirmar 
a relação circunstancial entre vanguarda e autoritarismo. O efeito de ótica pós-
moderno não se interessa em perceber aquilo que na vanguarda vaza o 
esteticismo. As vanguardas transformam a arte num discurso público, tendo 
sempre em mente uma conscientização midiática de ação, o que é antiestético 
por excelência por quebrar a contemplação e a interioridade, os dois 
fundamentos da era da arte. 
 Quem proclama a morte das vanguardas a toma pelos seus acessórios. 
Os seus fundamentos: a crítica à cultura burguesa e ao capitalismo, às 
ditaduras políticas e morais, aos colonialismos, à uniformização do gosto, são 
hoje ainda mais pertinentes do que há cem anos. As vanguardas são frutos de 
um compromisso ético com as formas do ontem e do hoje em ruínas, sem 
“nostalgia nostálgica”, sem esquecer as forças imperativas do presente e das 
“reminiscências pro futuro”: vestígios de passado que relampejam para as 
gerações vindouras. A defesa da vanguarda hoje precisa resgatar sua natureza 
utópica, transformá-la em heterotopia e ter clara consciência do que lhe é 
secundário: o objeto artístico. Toda vanguarda é projetiva, logo seletiva; existe 
enquanto tal, torna-se imperativa, em momentos de perigo, e de esperança. As 
últimas décadas do século XX e os primeiros anos do século XXI não só 
visivelmente trazem uma “nova ordem” (nova?), como exigem o alerta iminente 
do perigo.  
 Para não desembocar em vanguardismo, a vanguarda há de se aliar a 
uma ética contemporânea que possibilite enquanto tal rever os excessos e os 
impasses das vanguardas históricas. Constelar, aos seus vetores de projeto 
futuro, o resgate às memórias, às subjetividades coletivas locais, o direito às 
diferenças. Ela deve ser um pouco daquilo que Julia Kristeva disse da 
semiótica, ser, cada vez, uma reavaliação de seu objeto e/ou de seus modelos, 
uma crítica destes modelos e de si mesma, enquanto sistema de verdades 
constantes. Por fim, seria útil, e urgente, fazer com o discurso crítico pós-
moderno, especialmente no que tange às vanguardas, aquilo que Pierre 
Bourdieu fez com a literatura francesa do século XIX em As regras da arte: 
observar os hábitos de observação. Eis uma atitude por si só de vanguarda. 
Ronald Augusto 
 O crítico está – ou deveria se sentir – implicado nas imposturas e nos 
dilemas que denuncia e anuncia. 
Normelia Maria Parise 
 À verdadeira crítica corresponde a capacidade de ela mesma produzir o 
produto que critica (Novalis). O mapeamento e a trama dos conceitos de crítica, 
reflexão e fragmento nos escritos “fragmentários” dos românticos de Iéna, nos 
permitem repensar o lugar da crítica não somente no âmbito da arte mas 
também da sociedade. Os questionamentos dos Românticos de Iéna, mais 
precisamente de Friedrich Schlegel, são até hoje um desafio no sentido de se 
pensar a concepção da autonomia da obra de arte através da articulação da 
crítica e materialidade das obras. Não se restringindo ao âmbito estético, o 
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projeto do romantismo de Iéna constituiu uma crítica de natureza social, política 
e moral na contramão da Aufklãrung. Ao articular os escritos de Friedrich 
Schlegel com os de outros críticos da modernidade, como Adorno, Hannah 
Arendt, Castoriadis, tem-se a intenção de trazer para a discussão a questão da 
produção crítica-cultural no contexto do obscurantismo da consciência e da 
estetização do político e do ético em nossas sociedades contemporâneas. 
 Resgatar certas questões colocadas por estes autores que nos 
antecederam e que nos anteciparam implica refletirmos sobre nossa própria 
prática enquanto profissionais da cultura. Qual é o conceito de crítica no 
romantismo alemão? Qual é a sua relação com o fragmento enquanto forma de 
exposição (darstellung) desta crítica? Que importância tem para a nossa 
atualidade? O fim da capacidade de pensar, enquanto reflexão crítica, estaria, 
segundo Arendt, na base de sua experiência da banalidade do mal. Não se 
restringindo ao campo da experiência do possível, da empiria, o pensar 
enquanto atividade que envolve sujeito e objeto, sensibilidade e entendimento, 
liberta-se do jugo da ciência dogmática e do subjetivismo filosófico, constituindo 
um processo de constante perspectivização do que tomamos como verdade 
em nossa sociedade. 
 A reflexão, ao engajar o trabalho da imaginação radical do sujeito, é 
ativa e produtora. Nela, sujeito pensante e a atividade reflexiva tornam-se 
objeto do próprio pensar; interagem de modo que o questionamento do objeto 
implica um questionamento do próprio sujeito. Ao questionar os pressupostos, 
fundamentos e representações da ordem social e cultural, o sujeito questiona a 
si próprio, ao seu próprio pensar. Friedrich Schlegel, ao definir o crítico como 
um leitor que rumina (Um crítico é um leitor que rumina. Por isso, deveria ter 
mais de um estômago – Frag. 27:23) estabelece uma relação estreita entre o 
procedimento crítico e o procedimento reflexivo. Para Schlegel, a crítica 
constitui uma reflexão poética, no sentido especular e especulativo, na qual o 
julgamento sobre a obra coincide com a produção formal da própria obra e com 
a construção da subjetividade que aí se autoreflete. Para Schlegel, a crítica 
enquanto atividade reflexiva desencadeada pelo confronto entre sujeito e 
objeto e reativada por questões teóricas suscitadas desse encontro, não se 
fecha num sistema, nem se vincula a uma estética sistemática, uma vez que 
constitui um exercício poético e teórico autônomo. Ao incorporar a crítica à 
criação poética, o sujeito e objeto na construção do conhecimento sobre a obra 
de arte, os primeiros românticos lançam as bases da autonomização do 
discurso poético. A mise en abyme do sujeito e do objeto no processo de 
reflexão sobre uma conformação artística norteia um conceito de crítica como 
incessante questionamento dos pressupostos e fundamentos que, no âmbito 
da história e da sociedade, regem às formações culturais.  
 No Fragmento 117 [tem-se que] toda poesia só pode ser criticada por 
poesia. O exercício crítico, retroalimentado pela produção teórico-poética, não 
tem a pretensão de fazer tratados sobre a literatura, mas sim faire de la 
littérature.  
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Eliana Pougy 
 A matéria literária, e todo o “em volta” em que ela está submersa, é o 
assunto da Crítica Genética. Essa nova crítica afirma que o procedimento 
arqueológico, ou o mergulho em toda uma geografia da escrita pode ser 
associado a estudos de estilística, de semiótica e de história da literatura, entre 
outros. 
 O acesso aos rascunhos, correspondências, pequenas notas sobre o 
próprio trabalho redigidas pelo autor em seus originais e que em nossos podem 
estar nas diversas versões do texto original gravadas em seu PC ou laptop, 
permitem ao crítico desenvolver hipóteses a respeito da construção ou da 
constituição de um procedimento literário e que pode, ou não, resultar num 
produto. 
 Por essa via, a Crítica Genética se interessa muito mais pelo processo 
de produção artística do que pelo produto. Por isso dialoga com a Estética da 
recepção, uma linha que tem mais interesse em estudar o modo como as obras 
são recebidas pelos leitores do que em estudar a obra como algo pronto e 
inegociável, e estuda o processo de criação do texto literário, a partir de 
procedimentos estruturalistas. 
 O fundador da Crítica Genética foi Louis Hay, que afirma que “o texto 
não existe” pois ele não pode ser o objeto final dos estudos literários. Afinal, ele 
é a última etapa de uma história que ele mesmo enuncia. Por essa via, não 
seria possível estudar o processo de criação de obras cujos manuscritos foram 
extraviados ou perdidos. O introdutor da Crítica Genética no Brasil foi Philippe 
Willemart. Para ele, a “rasura” dos manuscritos de autor são como ouro: no 
traço sobre a palavra escrita, encontra-se o diálogo concreto entre duas ideias, 
dois desejos, dois conceitos, dois sentimentos. A Crítica Genética funda-se nos 
diálogos. Portanto, dialoga com o conceito de intertextualidade, ou de 
citacionismo.  
Cândido Rolim e Ronald Augusto 
 Julgar que tudo já foi dito ou feito não é achar que a realidade se deixa 
esgotar por meia dúzia de sofismas ou uma única sorte? Para muitos soa 
razoável a pretensão de somente realizar algo sob o argumento de que 
ninguém jamais o fez. É possível um texto original? Não raro, a absoluta 
novidade se apresenta aos nossos olhos como ilegível, imprecisa, vaga, talvez 
por isso mesmo mais sedutora e fascinante. 
 A idéia de originalidade, a crença de que é possível “inventar a partir do 
zero”, ou da tela em branco, na verdade sempre esteve relacionada, ainda que 
de modo subjacente, ao conceito de mimese, ou seja, a linhagem de um big 
bang criativo-informacional – ou o continuum das obras poéticas se estabelece 
por um tensionamento permutacional entre “cópia e original”.  
 Não há como afirmar/aferir em definitivo a originalidade de um texto, 
pelo simples fato de que todo repertório, isto é, este complexo de imagens e 
ideias acumulado ao longo de uma série de experiências históricas, são como 
óculos assentados sobre o nariz. Vemos as coisas através deles, e a ideia de 
tirá-los, para perscrutar o que quer que seja além de sua aparente ilegibilidade, 
nunca nos ocorre. Os óculos com que poderíamos apreciar o poema original 
ainda não foram inventados. E talvez não o sejam. 
 Original seria o insuficiente estágio onde se encontram as larvas da 
linguagem, seus redutos in/formantes e de/formantes. Deve ser aí, nesse ponto 
hesitante, nunca completamente deflagrado, rastro de um mundo recém criado, 
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em algum vértice pulsante de nossa consciência exausta de nomear e ver, que 
surgiria a visão particularizada (redentora?) da obra, do sujeito e do mundo que 
os circunscreve, sem nada dever ao já visto ou feito. Por um breve instante a 
arte se extravia de todos os referenciais de que um dia se nutriu e logo assume 
de novo a forma de uma tradição prestes a se romper, ou em vias de plasmar-
se, guiando-se por transvalores (Nietzsche) e padrões ainda não abonados. 
Num desses lapsos surgem os oportunistas e a cruzada em demanda de 
gênios, o fastio estético, os acadêmicos bocejos. Infelizmente, nossa tendência 
ao “bom senso” medianeiro corre lado-a-lado com aquela preguiça que 
constitui uma espécie de “saída de emergência” da qual lançamos mão sempre 
que somos atocaiados pelo inesperado, pelo novo.  
Nilson Oliveira 
 Segundo Jean Starobinski, o crítico não pode permanecer dentro dos 
limites do saber verificável; ele deve fazer sua própria obra, correndo os riscos 
da obra. Quais as razões da crítica? Por que vem à superfície? O que quer? O 
que traz? Questões difíceis e, na cena literária atual, cada vez menos em foco, 
pois as experiências geradas pelas falas concebidas nos cadernos, 
suplementos, revistas, nos dão conta de que a questão da crítica passa 
alhures, no horizonte de outras margens. Mas qual o seu lugar? Leyla Perrone-
Moisés nos traz uma observação pontual sobre essa questão: “A crítica não 
visa simplesmente auxiliar e orientar o leitor, mas visa principalmente 
estabelecer critérios para nortear uma ação: sua própria escrita, presente e 
imediatamente futura. Nesse sentido, é uma crítica que confirma e cria valores. 
Enquanto a crítica literária institucional tornou-se cada vez menos analítica e 
cada vez menos judicativa, a crítica dos escritores lida diretamente com os 
valores e exerce, sem pudores, a faculdade de julgar.”  
  E o que é julgar? Na escala dos valores literários, julgar consiste em por 
à prova, submeter a obra ao tempo, às questões que o tempo, a partir do seu 
movimento, faz revelar, numa relação livro-leitor; num diálogo infinito em que a 
força, a falha ou os pontos fracos da obra fazem-se revelar. A crítica é uma 
segunda leitura, pois vem de uma situação que acontece depois, em um misto 
de memória, falha e pensamento, como lampejos em que a obra lida volta a 
cintilar, porém aberta como uma ferida, dilacerada por um pensamento.  
 O essencial é seguir adiante, fazendo da lacuna uma questão e dessa 
questão várias fissuras, aberturas, linhas de fuga por onde as coisas possam 
ventilar, escoar, circular. Agenciando espaços possíveis, gerando pensamentos 
outros em torno de interesses que estejam sempre abertos. Pois a literatura foi 
sempre da bandas do movimento, é inteiramente móbile, forçando os limites, 
navegando nas bordas do possível, seja em termos de escrita, de pensamento 
ou de vida, mas a vida-obra escrita. Constituindo uma superfície móvel, um 
espaço onde, de livro a livro, os conceitos estão sempre se renovando numa 
velocidade vertiginosa. São como os tuaregues, caminhantes  caminho, sem 
pai, mãe, deus, identidade; fora de toda a sombra, verdade ou destino. 
Entregues ao sol, num fluxo de escrita que constitui um verdadeiro saber órfão. 
Saber aberto às entranhas do presente. Saber que perfura novos horizontes 
criando novas trilhas, abrindo novas clareiras, tecendo pacientemente o 
inusitado de uma nova questão.  [Com a crítica] o pensamento segue, tem 
movimento, como bem diz Nietzsche: “Só tem valor os pensamentos que nos 
ocorrem ao andar.” Nele as coisas se renovam, aqui ou alhures. Para captar 
essas questões é preciso mecanismos mais ágeis, leves, manuseáveis, 
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possíveis em qualquer latitude, atento, aberto às distâncias onde o devir se 
manifeste. Para isso, no curso dessas movimentações, esse espaço se 
inaugura. Com efeito, cabe a nós, leitores, e atentos, deslocarmos nosso radar 
para alcançar os visíveis, autores e obras, que se manifestam em um diverso 
de direções. Esta jornada constitui-se como um espaço de proliferação de 
idéias onde textos vários se encontram, analisando, pesando obras e autores 
negados, pouco conhecidos ou ignorados pelas revistas, resenhas, cadernos 
de cultura, pelas figuras que representam a crítica autorizada. E esse espaço é 
agenciado por pessoas interessadas em movimentar obras, recentes e antigas, 
que precisam vir à luz, cruzar a cena pública, atravessar a lente dos leitores, 
pois só a leitura reconhece a obra, como nos diz Blanchot: “A leitura faz do livro 
o que o mar e o vento fazem da obra modelada pelos homens: uma pedra mais 
lisa, o fragmento caído do céu, sem passado, sem  futuro, sobre o qual não se 
indaga enquanto é visto. A leitura confere ao livro a existência abrupta que a 
estátua parece reter do cinzel: esse isolamento que a furta aos olhos que a 
vêem, essa distância altaneira, essa sabedoria órfã; que dispensa tanto o 
escultor quanto o olhar que gostaria de voltar a esculpi-la.”  
Aurora Bernardini 
 Hoje, quando a passagem entre o dado e o criado é tão mistificada pela 
própria concepção de arte e eles tendem, muitas vezes, a se confundir, caso se 
desconheça no que consiste esse “excedente” que a arte tem em relação ao 
fato, pede-se ao crítico que esclareça, ao menos, o fenômeno. Tudo é fluido, 
tudo é dinâmico, mas, diz Perniola – há limites que não podem ser transpostos 
e que garantem a manutenção do horizonte estético. Quais seriam esses 
limites? Por estranho que pareça, não é tanto a degradação que ameaça o 
horizonte estético (conflitos dão vida!) quanto a “inércia do consumismo 
autodestrutivo” (massificação, pensamento único) e a retração da energia 
emocional que levam à diminuição e desaparecimento desse “excedente” tão 
indispensável que faz com que o ato artístico (interesse desinteressado) seja 
praticado com zelo, com empenho, com amor (Miguel Ângelo). 
 O que caracteriza o horizonte estético, diz Perniola, é a liberdade (esprit 
de finesse), em oposição à necessidade do mundo natural, regido pelo esprit 
de géometrie, e o fato de o horizonte estético, apesar de seu caráter simbólico, 
ter a pretensão de valer e de se afirmar dinamicamente no mundo, entre as 
exigências espirituais e práticas da vida humana “diversamente da moral e da 
religião onde é freqüente atribuir-se mais importância à pureza da intenção 
subjetiva do que aos resultados efetivos, ou então se faz apelo ao além e à 
transcendência.”  
Maria Esther Maciel 
 De um lado, o olhar sistemático, que busca sondar – a partir de um 
referencial teórico muitas vezes inacessível aos não-iniciados – os dizeres de 
não-dizeres do texto literário, seus mecanismos de criação, suas cargas de 
complexidade, seus vínculos com o tempo e as referências culturais do autor. 
De outro, uma abordagem concisa do texto, a apreciação tangencial de temas 
e de recursos utilizados pelo autor, a avaliação crítica medida pelas exigências 
de uma pauta inflexível, numa linguagem direta, desprovida de citações e 
termos técnicos. Entre esses dois approaches, um campo minado, um espaço 
de tensões e dissídios. 
 É dessa dicotomia excludente e, por vezes litigiosa, que tem se 
amparado grande parte das discussões atuais em torno das dessemelhanças e 
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tensões entre a crítica literária acadêmica e a jornalística, como se o exercício 
crítico estivesse irremediavelmente, e mais do que nunca, circunscrito à 
polarização entre o prolixo e o conciso, o profundo e o superficial. 
 No entanto, basta um olhar cuidadoso sobre o problema para que se 
possa atentar para a falácia dessa dicotomia e para os equívocos de uma visão 
esquemática das coisas. O campo da crítica literária é vasto e complexo, 
demandando um enfoque mais matizado e dialógico de cada um de seus 
espaços de atuação. Isso porque nem a crítica acadêmica se resume a um 
tratamento fechado, meramente técnico e teórico de obras e autores, nem a 
crítica jornalística se circunscreve apenas à esfera da contingência e da 
imediaticidade. 
 No que tange às diferenças entre a crítica acadêmica e a jornalística, 
pode-se dizer que uma das principais recai na função que cada modalidade 
assume no trato da obra literária. No âmbito da universalidade, a abordagem 
de um livro/autor atende a critérios mais analíticos que judicativos, sendo que, 
na maioria das vezes tais critérios se sustentam de preceitos teóricos oriundos 
de diferentes campos disciplinares, que vão da sociologia à psicanálise, da 
filosofia à semiótica, da lingüística à teoria da história, dependendo dos 
interesses e da formação de cada crítico. Privilegia-se, em geral, um repertório 
de livros e autores canônicos, e mesmo quando são escolhidos textos literários 
contemporâneos ou à margem do cânone, muitas dessas escolhas tendem (ou 
não) a confirmar/justificar linhas teóricas em circulação. A isso se acrescenta a 
busca do rigor analítico e de uma boa dose de erudição, legitimada por 
citações e referências bibliográficas. 
 No jornalismo literário, por seu turno, já existe uma preocupação mais 
evidente com a apreciação e a qualificação (ou, em certos casos, de 
desqualificação) do texto literário, com vistas não apenas à divulgação de um 
livro, de um autor ou de uma editora, como também à formação/modelação de 
um público leitor. As escolhas recaem geralmente em lançamentos recentes e 
escritores em evidência, podendo ainda ser determinadas por efemérides e 
necrológios, sempre a partir de um enfoque mais horizontal e pouco dado a 
elucubrações teóricas. 
 Nesse sentido, poderíamos afirmar que ambas as críticas condizem, 
cada uma sustentando suas particulares, com os sentidos dicionarizados da 
própria palavra crítica, cujas matrizes etimológicas apontam para o verbo grego 
krino ou krinein, que significa tanto “separar, distinguir, interpretar, discernir”, 
quanto “julgar, apreciar e avaliar”. Enquanto a crítica acadêmica estaria mais 
afinada com o primeiro conjunto de infinitivos, a jornalística já se identificaria 
mais com o segundo, embora isso não ocorra de forma categórica e definitiva, 
visto que tais traços muitas vezes se embaralham e se confundem. Além disso, 
toda crítica não deixa de ser, explícita ou implicitamente, um julgamento de 
valor. No caso da acadêmica, a própria escolha de um autor, ou uma obra 
como objetos de análise já implica  um gesto valorativo. Lire c´est élire, afirmou 
Paul Valéry. 
 Outro ponto a ser considerado diz respeito ao lugar institucional que 
cada uma ocupa e que vai determinar o papel de uma e de outras atividades 
críticas. Sabemos que essa compartimentação de espaços e funções surgiu no 
século XX, com a implantação dos cursos de Letras nas universidades 
brasileiras. Sabe-se que até os anos 40 não havia uma demarcação de 
territórios no âmbito da crítica literária, já que esta possuía como topos 
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privilegiado os jornais e revistas de grande circulação, nos quais atuavam 
intelectuais de prestígio como Mário de Andrade, Tristão de Ataíde, Álvaro Lins, 
Augusto Meyer, Otto Maria Carpeaux, Sérgio Milliet e Antonio Cândido, dentre 
outros. Com a concentração de estudiosos da literatura nos meios acadêmicos, 
uma nova configuração de espaços para o ofício da crítica se estabelece, 
sendo que, no âmbito das universidades, ela passa a receber influxos cada vez 
mais intensos das teorias que passam a legislar o saber literário, chegando 
mesmo a se legitimar e se institucionalizar enquanto uma ciência. O que 
acontece sobretudo após o advento do Estruturalismo nos anos 60. Esta 
institucionalização favoreceu, inegavelmente, a delimitação de um modelo 
discursivo pautado nos princípios da objetividade, distanciamento e rigor 
conceitual, avesso às manifestações da subjetividade e à faculdade de julgar. 
Surgiram jargões científicos, os conceitos cifrados, o vocabulário especializado, 
procedimentos estes que acabaram por se converter, pela força da repetição, 
em vícios que até hoje são equivocadamente tomados, pelos detratores do 
saber acadêmico, como as linhas de força ainda vigentes na crítica 
universitária. 
 Mas sabemos que, com o pós-estruturalismo e com o que Roland 
Barthes chamou de “retorno do sujeito à cena da escrita”, a fixidez passou a 
dar espaço à flexibilidade, a especialização abriu-se à transdisciplinariedade, o 
pensamento deixou-se contaminar pelos poderes da imaginação. Sobretudo 
nos anos 90, a crítica acadêmica passou a incorporar outras possibilidades de 
discurso, fazendo do ensaio (e não mais do tratado) sua via por excelência de 
expressão. 
 Creio que a entrada de poetas e ficcionistas no corpo docente dos 
cursos de Letras também contribuiu para isso, assim como também contribuiu 
a difusão, nas disciplinas de literatura, de textos críticos escritos por escritores 
como Borges, Calvino, Octavio Paz, T.S. Eliot, Paul Valéry, dentre outros, que 
trouxeram de volta a alguns setores da crítica acadêmica o frescor ensaístico 
do jornalismo literário que predominou no Brasil até por volta dos anos 40. Para 
não mencionar de novo a crescente atuação de acadêmicos nos jornais e 
revistas culturais do país e a procura, cada vez mais evidente, por parte de 
jornalistas, dos cursos de pós-graduação em estudos literários. 
 Mesmo com relação à linguagem, percebe-se que muitos críticos de 
formação acadêmica já têm buscado se desviar dos jargões teóricos e do 
excesso de citações, sem com isso abdicarem do rigor e da consistência. Da 
mesma forma, não são poucos os jornalistas literários que hoje procuram se 
esquivar do mero release, para assumir um trabalho crítico mais apurado, e até 
mesmo autoral, que converte o ato de resenhar também e um exercício de 
reflexão e lucidez.  
 Hoje, podemos dizer que a crítica literária experimenta uma grande 
diversificação, graças a essas conjunções, disjunções e desdobramentos 
variados de suas funções e modalidades textuais. Seja através de teses e 
dissertações acadêmicas, seja através de artigos especializados, ensaios e 
resenhas, ela vive – a meu ver, um momento importante.  
 Creio que à crítica cabe potencializar as linhas de força do texto literário, 
flagrar seus pontos de tensão e irradiação, iluminar suas zonas de sombra, 
buscar os sentidos explícitos e imprevistos que o constituem. Elegância, 
erudição, rigor, criatividade e responsabilidade ética são atributos importantes a 
toda crítica que se preze, seja ela acadêmica ou jornalística. E não seria 
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impertinente reivindicar, ainda, para ambas, uma dose de paixão – isso que 
Octavio Paz chamou de “amor imoderado, passional, pela crítica e seus 
precisos mecanismos de desconstrução, mas também crítica enamorada de 
seu objeto, crítica apaixonada por aquilo mesmo que nega.”  
Ademir Assunção, Ricardo Corona, Rodrigo Garcia Lopes 
 A crítica literária brasileira nunca foi tão conservadora quanto nos 
últimos anos. Tomada por verdadeiro pavor de ler os signos do presente, a 
maioria prefere se voltar convulsivamente para o passado – e dá-lhe mais um 
sério, profundo e inovador estudo sobre...Machado de Assis! Não seria tão 
trágico se a isso correspondesse uma mínima curiosidade em relação a 
autores que estão produzindo textos instigantes bem debaixo dos nossos 
narizes. Mas se criadores tão seminais quanto Pedro Xisto, José Agrippino de 
Paula, Valêncio Xavier, Campos de Carvalho, Orides Fontela, Paulo Leminski, 
Sebastião Nunes, Roberto Piva ou Glauco Mattoso ainda não foram estudados 
ou lidos seriamente, o que esperar em relação às gerações mais novas que 
levam o fio de Ariadne à frente? 
 A verdade é que a poesia acabou se tornando vítima de uma crítica que 
envelheceu e que parece não possuir mais parâmetros para julgar – “com olhos 
livres”, como ensinou Oswald – a complexidade do contexto em que vivemos e 
sua incorporação pelas poéticas atuais. 
 Esse desinteresse em perceber o contemporâneo é um dos fatores 
responsáveis pela falsa impressão de que nada acontece na literatura 
brasileira. Mas não é o único. Há pelo menos outros dois, cada vez mais 
nítidos: 1) a ação de alguns grupos que manipulam a história cultural de modo 
que tudo acabe neles – deixando a impressão de que nada (ou quase) 
aconteceu depois deles e 2) a lei do silêncio que imperou e impera nos 
cadernos culturais da grande imprensa – quase sempre dominados por 
pequenos grupos familiares ou de “colegas de faculdade” – um tipo de atitude, 
aliás, que não acontece apenas no Brasil, e que acaba sendo uma censura 
camuflada, como define o sociólogo francês Pierre Bourdieu: Existe uma 
espécie de censura pelo silêncio. Os jornalistas se transformaram na tela, ou 
no filtro, entre toda ação intelectual e o público. Esta prática de “cortina de 
fumaça”, curiosamente, parece ter sido internalizada por grande parte dos 
próprios poetas. Com medo de fechar ainda mais os caminhos já 
fechadíssimos, muitos evitam tecer críticas abertas ou tomar posições, sempre 
à espera de uma chance de ser “a bola da vez.”  
 É claro que não são os críticos que agitam o panorama literário e cultural 
de uma época. São, principalmente, os próprios criadores e a força de seus 
trabalhos. No entanto, a crítica universitária e o jornalismo cultural podem 
retardar o surgimento de veios subterrâneos que há muito correm mais ou 
menos silenciosamente, até que não se consiga mais manter as águas 
represadas e a própria força desses “veios subterrâneos” rompa o dique e suba 
à tona.  
 O desdém em relação à produção poética e literária – especialmente de 
autores mais críticos e anticonformistas – não teria parentesco com o 
esvaziamento típico destes tempos de manipulação massificante, ditadura 
econômica, além do suposto “fim das ideologias” e até mesmo da história? 
Essa insistência de que nada está acontecendo não seria semelhante ao 
discurso do poder para ocultar diferenças e divergências? Para se manter uma 
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suposta hegemonia de formas poéticas, quantos talentos não são fatalmente 
abduzidos, desmaterializados, “desaparecidos”? 
 A incapacidade de leitura do texto/contexto contemporâneo aparece 
também na familiar estratégia de recorrer à facilidade de rótulos, reduzindo um 
grupo a “beat”, outro a “pós-concreto”, outro a “neobarroco”, evitando assim 
qualquer aprofundamento do debate. Alguns críticos e poetas-críticos parecem 
até mesmo odiar o fato de que a poesia continue existindo, não só como arte 
da linguagem – ou linguagem em efeito de artifício -, mas como passaporte 
para experiências vitais e viscerais do ser humano. 
 O poeta, crítico e tradutor Antonio Risério identifica o fenômeno quando 
escreve: Saudades de Mário Faustino. Não temos hoje uma crítica textual que 
se disponha a examinar questões culturais. Em vez da densidade histórica, da 
abrangência contextual ou da espessura ensaística, o que nos servem, na 
bandeja da imprensa, são flores falsas, brotos da safadeza sibilina, trazidas 
das coxias em que se disputa o “poder literário” e em que personagens pouco 
ou nada relevantes se esforçam para exercer minimandarinatos culturalmente 
irrelevantes. 

Um reflexo de como o impulso canonizante prossegue sob a lógica de 
“museu de cera” é que critérios pessoais frequentemente são lançados como 
verdades inquestionáveis. 

O que escreve o poeta e crítico Charles Bernstein se encaixa 
perfeitamente ao estado atual da discussão da poesia entre nós: É 
particularmente divertido que os que protestam mais alto sobre a fraudulência 
ou aridez ou mesmice da poesia contemporânea que insiste em ser 
contemporânea, dissidente, diferente, e os que professam, em contraste, a 
primazia da voz individual, ventilada por uma inspiração pagã, produzem obras 
em grande parte indistinguíveis de dezenas de seus pares e, além do mais, 
tendem a reconhecer o valor só da poesia que se encaixa dentro do horizonte 
estreito de seus temas e estilos particulares. Como se a poesia fosse um 
artifício que possuísse um medo certo ou errado de ser feito: neste caso, eu 
prefiro o modo torto - qualquer coisa é melhor do que a epifania bem-fechada 
de uma medida previsível -, pois pelo menos as rachaduras, falhas e 
contraditoriedades mostram sinais de vida.  

Contra as correntes catastróficas e excludentes, tudo indica o contrário: 
nos últimos anos surgiram revistas, antologias, e sites revelando poetas 
sintonizados com nosso tempo e pesquisas poéticas que apontam para um 
futuro no mínimo instigante. A chegada da internet, por outro lado, como 
propiciou acesso à informação da poesia produzida no planeta, bem como 
intercâmbio maior entre poetas e poetas, leitores e poetas. Se ficou mais difícil 
mapear a poesia brasileira hoje, talvez seja porque as velhas polarizações não 
fazem muito sentido numa paisagem cada vez mais multifacetada, estilhaçada 
e saturada de informações que vão além do horizonte limitado de nossa crítica. 
Por outro lado, muitos poetas parecem ainda não ter tomado consciência do 
complexo panorama em que vivemos: gigantesca manipulação de informações 
via publicidade e meios de comunicação de massa, guerras étnicas e conflitos 
armados transmitidos ao vivo via satélite, “novo” fascismo econômico 
disfarçado de globalização, biopirataria e grandes desastres ecológicos, AIDS, 
limite cada vez mais confuso entre ficção e realidade, consumo desenfreado 
em consonância com empobrecimento espiritual, clonagem de seres vivos, 
viagens interplanetárias etc. Pode- entender que tais assuntos não despertem 
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curiosidade em muitos poetas brasileiros hoje. Mas será possível que o  mundo 
em que vivemos não afeta em nada a linguagem da poesia? Como não 
considerar o contexto em que se movimentam os poetas contemporâneos?  

Atenta a esse zeitgeist, a crítica Marjorie Perloff afirma em Radical 
Artífice – writing poetry in the age of media que é quase impossível em nossos 
dias encarar o texto literário como algo que possa ser simplesmente destacado 
de seu contexto, como se um poema pudesse existir sem ser tocado pela 
cultura que o produziu. “Hoje não há paisagem alguma que não seja 
contaminada por sons de bip e computadores, nenhum pico de montanha 
solitária ou vale deserto fora do alcance do telefone celular e do minigravador. 
Cada vez mais, então, a arena do poeta é o mundo eletrônico.”  

Para Perloff, a noção de poesia como algo “natural” e como expressão 
de um “eu lírico” está sendo cada vez mais implodida em obras que estão 
interagindo, refletindo ou respondendo criticamente ao novo ambiente em que 
vivemos, tanto nos temas como na própria linguagem. Neste contexto, a poesia 
e a prosa passam a funcionar como uma espécie de sistema lingüístico 
alternativo. Num universo cada vez mais saturado pela informação, pelo 
materialismo e pelos modismos, certas abordagens poéticas revelam-se 
totalmente ingênuas e ineficazes. Por outro lado, surgem poetas interessados 
em explorar o poder que a poesia, como forma de conhecimento visionário, 
ainda tem de afetar o mundo exterior, ao invés de ser meramente afetada por 
ele.  

Diante da paisagem caótica de nossos dias, a ideia de uma única “linha 
evolutiva” parece incapaz de abarcar a multiplicidade de procedimentos 
poéticos e literários existentes na atualidade.  

Os poetas incluídos neste Medusário, em nossa opinião, longe de estar 
confinados a torres de cristal, manipulando poemas com luvas brancas, são 
alguns dos que aceitam encarar os desafios lançados por este contexto sobre a 
arte da linguagem.  
Silas Corrêa Leite 
 A Nova Crítica Literária brasileira, às vezes nem é nova (pelos ranços e 
vitupérios arcaicos), nem é crítica (pelo exercício bocó da dialética imediatista 
do esculacho janota e boçal), às vezes sequer é literária, quer pelos devaneios 
de pseudo-jecas pops ou por algumas mesmices de trivialidades engodadas 
por certos cacarecos de organdi, ou, ainda, pode ser apenas e só isso: 
brasileirinha. E ainda, sorry, casca grossa e bem seca. Uns têm nome, outros 
inventam poses, há os que, rançosos, desqualificam uma estreia sazonal, e 
ainda há os que, por inveja (boa ou má), injetam venenos por causa de 
frustrações adquiridas, já quem não têm um merecido sucesso e permanecem 
neomalditos, independentes daqueles clubes de esquinas, de clubes de egos, 
de testes de sofás e até periféricas oficinas que mais rotulam e vendem peixe 
de fim de feira do que enobrecem o filão tão propenso a todos de ouro e vice-
versos. 
 A Nova Crítica Literária Brasileira, coitada, tem patetas de ocasião, 
cariocas postiços, gaúchos saradinhos, paulistas alocados e mais algumas 
mineirices de intelectualidade masturbatórias e pajelanças leminskianas. E 
ainda existem outros. Caetanear, por que não? A crítica literária brasileira 
apanha de relho alhures e fica paradoxal: gosta de dar vexame, chuleia 
citações, agasalha pandarecos e, no final alardeia uma saideira para todos, até 
porque ninguém é de ferro, e, depois da tempestade vem a leptospirose. 
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 A Nova Crítica Literária Brasileira cheira a sabão de cinzas. Mas os 
cueiros estão cheios. Pensa que pensa. Acha o que não é. Ora, nossa crítica 
babaquara é bananeira que já deu goiaba, mas, ainda assim, no tear do 
imaginário impúbere, troça, troca, erra e faz-se singer em roca errada. Sarava, 
Caio Prado. 
 A Nossa Crítica Literária Brasileira – perdão, leitores, cheira sovaco de 
saurorex (espécie em extinção), é polêmica pela própria natureza, navalha 
afiada no enfoque pseudoerudito, bodoque de citações, mas depois dá bom-dia 
a cavalo, sobe no pau de sebo e, baba baby, atravessa canteiros & cardumes. 
Pior, literalmente pisa na bola, magoa. Tudo isso, não com estilo, mas “estalo”. 
Só que, sendo polenta fria/ardida, vende, ventila, aparece, faz limonada sem 
limões, de tão azeda, quase curtida em antro próprio. 
 A Nova Crítica Literária Brasileira quer ser o que não é. E quando é, aqui 
e ali, vá lá, vale quanto-pesa. A Nova Crítica Literária Brasileira adora espaço 
novo, adora autor novo, adora alguém vencedor. Fermenta entre avencas. Dá o 
drible da vaca no texto em si, e cai na gandaia de acionar uma metralhadora 
cheia de lágrimas (ou purpurinas mal resolvidas), atirando em tudo quanto é 
alvo, piorando quanto acerta mitos, totens, raízes, pilares. 
 A Nova Crítica Literária Brasileira – que quer ser o Provão do Amém – 
não existe, é conversa fiada para gente editorial dormir, chove no molhado, 
arde no ego, glosa no freudiano, bebe em becos e feudos, destila veneno e 
depois, no trivial, pançuda e démodé, espera as vaias, os aplausos, os coiós 
atrelados, os arigós com grife. 
 Há os isentos. Raros e curtidos. Em terra de cego, quem tem olho pensa 
que é dono da bengala. Fui.  
Cláudia Nina 
 O crítico de hoje é contemporâneo de si mesmo? O que se espera do 
crítico diante das inovações sofridas pelo texto e os suportes ao longo das 
últimas décadas? Se a crítica escolhe seus objetos, para onde debruça seu 
olhar e de onde desvia? Qual é o estatuto da crítica? Arte, ciência, literatura? 
Como esta mesma crítica, que oscila em se definir com precisão é capaz de 
separar o literário e o descartável? A quase totalidade dos projetos pré-
selecionados na categoria da Crítica Literária que não se restringem a um 
determinado autor, mas abrem as possibilidades do tema genérico sobre a 
crítica contemporânea revela a desorientação – crise, impasse, rumos? – do 
discurso crítico. 
 A literatura e a crítica publicadas on-line, assim como a produção digital, 
com suas ferramentas específicas, narrativas não-lineares, interativas, 
multimídias, levantam uma série de indagações que, assomo como as 
questões acima mencionadas, ainda estão em processo de elaboração por 
parte da crítica brasileira. Pergunta-se: os blogs se configuram um novo gênero 
literário? O suporte pode determinar a qualidade de um texto? A revolução 
eletrônica e o código literário; as características da ciberpoesia; a nova ficção 
científica na Era da Internet; a interatividade na produção on-line; os blogs e a 
produção literária que surge a partir da rede. Alem disso, uma pequena 
ressalva: o que os citados trabalhos que trazem os blogs como proposta de 
ensaio ajudam a lembrar é que os leitores já não são mais sujeitos passivos 
que se alojam do outro lado da página; deslocam-se diante dos processos de 
colaboração, interatividade e criação. 
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 Com base na leitura das propostas acima mencionadas, talvez se possa 
perguntar se não falta ler a literatura on-line, no sentido de ter conhecimento 
horizontal de sua existência, e a produção digital, no sentido vertical de 
entendê-la num alcance mais aprofundado? 
Ivanda Martins Silva 
 O que há de novo é o caráter móvel, dinâmico e interativo do 
ciberespaço, ambiente povoado de hipertextos que desafia os leitores à 
construção de um rumo de “navegação” para as práticas de leitura. Segundo 
Almeida (in Silva, 2003, p.34) “o leitor na web não lê da mesma forma que o 
leitor de livros ou revistas de papel. O leitor-navegador tem o mundo ao 
alcance do clique do mouse. Basta o texto tornar-se monótono para que o leitor 
dirija-se a outras paragens, provavelmente para nunca mais voltar.” 
Dos Santos 
 Será de fato a quantidade mais importante do que a qualidade? Percebo 
que muitos escritores colocam nos títulos de suas obras nomes populares e 
pobres, a fim de chamar atenção do grande público. Concordo que esta 
estratégia funciona, mas me questiono a que preço isto é alcançado? 
 Será que ser mais lido significa ter um bom texto, ou talvez, ter um 
número maior de acessos demonstra sinceramente a atualidade do que está 
sendo escrito? Vejo pessoas que parecem se digladiar todos os dias por 
leituras, em um vale tudo desenfreado e tolo, não levando em conta o que 
realmente é importante, e o que de fato é um poeta e suas poesias. 
 Bem sabemos que com o advento da internet muitas barreiras foram 
superadas, e hoje um simples clique nos possibilita uma variedade enorme de 
informações. Aquele que lê textos na internet se lembrará do nome do escritor, 
verá suas outras obras, recomendará para seus amigos? 
 Pressupõe-se assim que a qualidade é o que de fato torna uma obra 
bela. Então, que não nos portemos como meras prostitutas em busca de 
clientes fáceis. Que tenhamos a consciência de que o verdadeiro poeta/escritor 
não se faz lembrar pelos títulos que dá a seus textos, mas pela habilidade, 
intensidade e sentimento que expõe em suas linhas.  
Luciano Justino 
 Em termos ‘metodológicos´, a perda da dimensão espaciotemporal cria 
uma incapacidade de gerar projeto e, por extensão, a impossibilidade de 
emancipação do sujeito sugado pela elipse. Chamar uma tal tendência de 
invenção é esvaziar completamente o sentido que as vanguardas davam ao 
termo. Ainda, se levarmos em conta que o nosso maior vício histórico é o 
subjetivismo, a supremacia do umbigo sobre o olho na cultura brasileira 
(herança portuguesa), teremos um hábito velho, laminado em casca nova: um 
vanguardismo. Eis o atual mal.  
 A outra vereda das vanguardas do ontem são os neojesuítas, 
verdadeiros soldados de cristo que se inscrevem naquilo que Fredric Jameson 
chamou de “moda da nostalgia”. Proclamam, com uma ênfase tão enfática 
(perdoai o pleonasmo), o fim das vanguardas que acabam dando a sensação 
de que estas nunca estiveram tão vivas. Trazem dos seus pares católicos do 
século XVI a vontade de conquistar a todo custo o paraíso terrestre perdido, só 
que, e aí reside boa parte de sua força, agora aliados a um moralismo próprio 
de evangélicos. 
 Os bispos do contra-vanguardismo constantemente se referem a esta 
morte que precisa ser reafirmada cotidianamente. Os bispos acabaram 
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inventando um morto tão obstinaz (as vanguardas são como gatos?) que é 
preciso matá-lo todo dia e a qualquer custo. Ao se tomar o exemplo mais 
vilipendiado pelo neojesuítas, o Concretismo, em momento algum  faz 
referência à trajetória evolutiva do movimento. Um poeta com cinqüenta anos 
de produção não apenas de poesia, mas de tradução e crítica, como Augusto 
de Campos, nunca é abordado na evolução de seu projeto intelectual, nas 
diversas faces de sua poética. José Guilherme  Merquior, um dos primeiros   
neojesuítas, de qualidade bem  superior aos outros bispos, disse certa vez 
sobre a vanguarda concretista: vivendo sob o signo inverso, da prevalência da 
pesquisa sobre a obra, essa vanguarda padece de uma perturbadora 
esterilidade. Ora, a prevalência da obra sobre a pesquisa tem implicações não 
apenas estéticas. A obra é um referente fixo, bem à moda da velha concepção 
de arte como “obra-prima” imutável e inatingível. A pesquisa, ao contrário, traz 
consigo uma história em ininterrupto processo de construção transformativa. 
 A moda da nostalgia dos jesuítas é uma forma de inserção no presente 
histórico, encarando-o a partir de uma perspectiva que empareda a crítica do 
presente e sua projeção futura. Trata-se de um moralismo que encara o 
presente a partir de um passado coeso, que permite pensar o futuro pelo que já 
foi e compartimentalizar as vanguardas como um outro todo coeso e fixamente 
situado lá atrás. Assim, as vanguardas do ontem, encaradas aqui a partir de 
sua dupla face, o vanguardismo e o contra-vanguardismo, a tirania da elipse e 
o bispado “romano” são duas atitudes políticas sobre o contemporâneo.  
Gisela Anaute e Laila Abou Mahmoud 
 Quem diz que a poesia morreu nunca entrou na internet. Lá, os poetas 
da nova geração têm descoberto inúmeras formas de exibir seu trabalho. A 
lógica é a mesma dos aspirantes a pop star, que tentam sobressair na web 
para cativas fãs e, quem sabe, chegar ao mercado de massa. Os poetas 
montam perfis no ourkut e no myspace, criam podcasts de leituras de poemas 
e vídeos no youtube, freqüentam fóruns de discussão, trocam mensagens com 
escritores portugueses e mexicanos e até escrevem poemas em conjunto, por 
e-mail. Além de, claro, publicar poemas blogs pessoais e coletivos. Os blogs 
são a mais eficiente vitrine para a poesia moderna. Alguns têm cerca de cem 
acessos diários.  É muito mais que a tiragem média de um livro do gênero, em 
geral na casa dos 500 exemplares.  
Érico Nogueira 
 Decrépito e sem propósito, hoje, é poema-piada, é vanguardismo besta, 
é poesia concreta après la lettre; e o difícil, hoje como sempre, é fazer algo que 
presta, algo realmente relevante ao momento em que se vive, quer se trate de 
um poema mais “antiquado”, ou mais “modernoso”. Como o Borges de Formas 
de uma legenda, por fim, sou dos que pensam que as questões fundamentais, 
as que realmente importam, se repetem quase que sem mudança ao longo do 
tempo; e que a poesia, a despeito de uma ou outra variação de media e de 
técnica – sempre superficial -, continua a ser da alçada do improvável, do 
maravilhoso. Portanto do aristocrático.  
Dirceu Villa 
 As críticas são obtusas porque não lêem forma & sentido juntos, & 
porque flagram um despeito, como sempre, invejoso. Inveja de uma arte que, 
sendo incrivelmente inovadora & única, era ao mesmo tempo veículo de 
desavergonhada beleza.  
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 Mas uma nova beleza. Sua primavera não é a primeira que lemos em 
Guilherme IX, de Aquitânia, no século XI-XII, ou na longa tradição de louvores 
primaveris, que eram um gênero por si só: ela é renovada pela aproximação 
brusca de coisas muito distantes, pela arte do fragmento, pelas implicações 
formais de sentido, pela invocação que pressupõe uma oposição entre 
natureza & mundo maquinal, mas não finissecular: a de quem conheceu os 
amores tecnicistas do futurismo.   
Ricardo Domeneck 
 A poesia como arte é criada como trabalho verbal, vocal e visual, 
partindo da materialidade da linguagem, como queria Jakobson para a função 
poética, mas todo poeta deveria ser também crítico, o que exige que ele eleja 
ainda outra tríade de preocupações. Eu creio que aquilo que chamamos de 
verbivocovisual está incluído por completo na preocupação com o material. O 
material à sua mão, o trabalho, digamos, microscópico, o manejo das formas 
poéticas da tradição. No entanto, este trabalho técnico precisaria unir-se à 
consciência da função que cada uma das formas históricas assumem em cada 
momento específico e diverso, pois escrever sonetos hoje tem, obviamente, 
uma função muito distinta daquela do tempo de Petrarca, assim como as 
diferenças entre uma sextina de Arnaut Daniel e as de um poeta em 2009. 
Tudo isso liga-se à consciência histórica do poeta, compreendendo o contexto 
em que seu trabalho se insere.  
Décio Pignatari 
 Mudei de lado. A poesia é sempre síntese. A cabeça do poeta está 
voltada para fisicalidade da palavra. Qualquer poeta a sente em suas diversas 
dimensões, da visual à musical. O contato com a fisicalidade está até na poesia 
estruturada em prosa. É o caso de Finnegans Wake, de James Joyce. Meu 
mestre em matéria de poesia e prosa é o Oswald de Andrade. Me admiram a 
síntese da história, o modo de ir direto ao assunto, de ser econômico, de criar 
algo inesperado, de ficar entre o real e o irreal. Quando vou para a prosa hoje, 
é o céu. Não tenho que sofrer.  
Vitor Cunha 
 Os poetas são todos chatos. É uma questão de simpatizar com a dor 
deste ou não.  
Jcm Medeiros 
 Uma pergunta simples, para ser respondida com franqueza: o que os 
leva a comentar uma poesia aqui no fórum? Para incentivar o poeta? Para 
desincentivar o poeta? Para analisar o tema? Para analisar o estilo? Para que 
ele comente também a sua poesia? Para que ele se lembre que esqueceu o 
dinheiro por sobre a geladeira?  
Diego Ramires 
 Versinhos bonitos, lirismo impressionante a visões terceiras é belo, rima 
pobre, rima rica, rima para pata que sumiu é bonito. A poesia é coisa de 
sangue, conheço muitos que não detêm qualquer técnica, mas me instigam a 
escrever versos, só Deus para crer, melhor que os ditos “poetas.” O maior de 
todos os poderes é o que comove o coração humano.  
Thaty Marcondes 
 Improviso na escrita: eu não sei as regras técnicas da arte da poética. 
Desconheço os parâmetros, os ditames e as formalidades do douto escrito. Só 
entendo de sentir, desabafar na escrita: palavra grafada que traduz o meu 
sentir, grafia apalavrada que acalma minha dor, frase que escapa mostrando 
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meus pedaços, textos sem forma expondo minhas ideias. A inspiração me 
impede que pense, repense uma frase. Quando deito as palavras, maculo telas 
e pedaços de papel sempre em rascunhos que se tornam definitivos, pois sou, 
eu própria, um esboço em carvão da poesia: jamais tela pintada, em definitivo 
uma obra-prima.  
Joana Sousa Freitas 
 Poesia é tudo isto e muito mais, para mim é liberdade de expressão, 
pureza da alma, sangue que nos corre nas veias com melhor ou pior talento. A 
escrita é paixão pelas coisas, pelas pessoas, pelo que nos exterioriza e 
interioriza, o que está no mais fundo de nós, é alegria, tristeza, oscilação e 
dúvidas, é razão e coração, e o tudo e o nada, o cheio e o vazio. 
 A poesia não serve apenas para ser apreciada, serve também para nos 
fazer refletir, tentar compreender, como somente para se iluminar por ela.  
Dirceu Villa 
 Então, como poeta, vou fazer deste “para onde vamos?” um exercício 
utópico, em homenagem a Thomas Morus e a todos aqueles que perderam seu 
tempo sonhando maravilhas de papel. Subitamente, as editoras começam a se 
interessar por autores novos, bons e diferentes daquilo que é rotina escrever, 
isto é, subprodutos do concretismo e do drummondismo, e o metaforismo naîf, 
coisa que nunca desaparece de todo. Os críticos se cansam da conversa fiada 
da teoria e do sociologismo, recobrando a lucidez que gerava magníficos textos 
e discussões pelo jornal; leem os bons escritores novos que estão sendo 
publicados pelas editoras, estabelecem leituras instigantes para suas obras e 
revisam o cânone anterior repropondo alguns autores antigos fundamentais e 
deixados meio na sombra, ou simplesmente fora das antologias ruins que 
temos. Os próprios escritores e poetas mudam: ao invés de apoiar o trabalho 
bom ou mau de amigos, ou de gente que escreve igual a eles, se interessam 
por boa literatura seja de que jeito for; daí a pluralidade do meio não ser mais 
apenas a da contingência gerada por grupos de maus escritores iguais, mas a 
flexibilidade de vários bons escritores diferentes. A mídia se interessa também 
e propaga a ideia, novos programas de TV, assim como jornais e revistas, 
deixam de lado tudo o que se sabe sobre programas sobre literatura e criam 
um novo estilo de apresentá-la, buscando esses autores para leituras, 
performances, conversas, ao invés de esperar uma carreira se estabelecer em 
vinte ou trinta anos de esforço inútil e completa obscuridade. Os leitores não se 
incomodam mais com qualquer coisa que lhes é oferecida, e passam a 
participar da literatura como se participa da música e do cinema. O governo 
finalmente percebe que é impossível levar adiante um país cada vez mais 
ignorante. Finalmente percebemos onde é que fomos parar: não se trata de um 
paraíso artificial. O que havia antes é que era uma situação impensável, uma 
coleção de absurdos, o mundo dos livros de Kafka tornado cotidiano e 
tributável. Agora não estamos mais naquela farsa meio sombria, é como se 
estivéssemos acordado sem a transformação em insetos monstruosos como os 
do pesadelo. Boa sorte para nós, então.   
Lucas Murtinho 
 A internet é o avanço tecnológico que permite o momento punk da crítica 
literária. Comecemos pela raiva, que muitos críticos profissionais parecem 
sentir por seus colegas virtuais amadores, que nasceu do outro lado da 
fronteira: são os leitores transformados em críticos que primeiro fumegaram 
contra os profissionais. E não sem alguma razão. O importante para a 
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discussão não é definir a qualidade dos livros desprezados por jornalistas e 
acadêmicos literários e sim saber que há um grande e até pouco tempo atrás 
silencioso público para essa literatura. Ao dar espaço para esse público, ao 
possibilitar a criação de sites de fás e fóruns de discussão, a internet contribui 
para compensar o esquizofrênico discurso segundo o qual o lançamento de um 
livro que menos de dez mil pessoas vão comprar e um número ainda menor vai 
ler pode ser visto como um grande evento cultural. 
 O primeiro argumento profissional contra os amadores é estatístico: a 
maior parte da crítica literária que se encontra na internet é de baixíssima 
qualidade. Uma versão um pouco mais elaborada do mesmo argumento é que 
na internet os raros bons críticos se perdem na multidão de nulidades. Parte-se 
então do elitismo implícito para o explícito, questionando o direito de pessoas 
sem o arcabouço cultural correto à crítica. O crítico precisa, para emprestar de 
Harold Bloom um termo detestável, “ter ingerido” todas as obras importantes; 
estudar as opiniões e teorias dos seus antecessores; ser proficiente em cultural 
studies, marxismo cultural e pós-estruturalismo, para citar apenas algumas 
escolas de pensamento. A hesitação, passiva ou agressiva, em usar o termo 
“crítica”, transformando o que deveria ser descrição objetiva em elogio, é um 
aspecto desse ponto de vista equivalente a dizer que antes de formar uma 
opinião sobre a música de uma banda [p.ex.] é fundamental saber se seus 
membros freqüentaram um conservatório de qualidade. A abordagem do it 
yourself da crítica literária amadora: 1. ter um livro, 2. escrever um texto sobre 
ele, 3. publicar o texto na internet. 
Ruth Trindade Braga Santana 
 Torna-se necessária a elaboração dos seguintes questionamentos: de 
que forma a crítica literária se insere no espaço da internet? Como se 
configuram as polêmicas ali travadas? E, num questionamento mais amplo, 
como se discute a crítica literária na internet? 
 Esse espaço de confluência de ideias que é a internet vem a se 
constituir como mais um ambiente de discussão da literatura e da crítica 
literária, como afirma Rachel Lima no ensaio em que se apresenta o projeto 
Observatório da crítica: ...novos atores sociais vêm revitalizando os debates 
sobre literatura e sobre a crítica literária, transformando o espaço virtual em 
uma ágora pós-moderna, na qual as afinidades eletivas deixam de ser 
escamoteadas em nome da pretensa objetividade e imparcialidade da crítica 
acadêmica, instaurando-se uma indissociação entre as esferas pública e 
privada. Através das revistas eletrônicas, dos blogs e fóruns de discussão, 
novas subjetividades vêm sendo formadas, novas possibilidades interpretativas 
se tornam visíveis e os conflitos ideológicos encontram um lugar para serem 
encenados. 
 A crítica literária tem ocupado outros espaços de circulação, dentre eles 
a internet, que funciona hoje como um instrumento de divulgação e de acesso 
a novas produções literárias e críticas. Um bom exemplo disso são as revistas 
literárias, como a Rascunho e a Cronópios, que não apenas cumprem esse 
papel, mas também se abrem à colaboração on line dos leitores. As revistas 
literárias eletrônicas, assim como os rodapés e suplementos em época anterior, 
consistem num local encontrado pela crítica literária para promover suas 
discussões, num território que ultrapassa a academia. 
 As matérias de caráter metacrítico levantadas durante a pesquisa 
apresentaram diversos posicionamentos e questionamentos sobre o exercício 
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crítico, que abordavam o tema sob diferentes olhares: do mercado, da ética, da 
liberdade de expressão e da própria dificuldade da sua realização. Dentre elas, 
destacam-se dois pontos: no primeiro, considera-se a persistência da polêmica 
como um recurso usado para se tentar obter a legitimação dos nomes daqueles 
que nela se envolvem no campo das Letras. No segundo, a utilização do 
decálogo testemunha o desejo de normatização que acompanha o labor crítico.  
 O que aconteceu então foi um fenômeno bastante comum no exercício 
crítico: a luta por se impor como uma “autoridade intelectual”. A polêmica 
enquanto instrumento nessa luta se constitui antes como espetáculo que como 
construção de um pensamento crítico que interfere no exercício da crítica, no 
sentido de torná-la menos personalista e mais analítica.  
 Logo, a polêmica pode ser vista menos como uma discussão 
democrática que se faz num debate de ideias  predisposto à revisão de um 
pensamento e até à reconstrução de uma tradição, do que como uma tensão 
criada a partir do conflito entre convicções distintas e que, possivelmente, 
encobre a política de favores e de troca de elogios que atribui ao exercício 
crítico um caráter de conveniência.  
 Outro fenômeno a ser destacado e que uma pesquisa subseqüente 
revelou ser bastante comum, é a tentativa de construir o perfil do crítico ideal, 
um manual que possa ser aplicado em diversas situações. Diante da realidade 
de uma crítica literária que se apresenta mais como publicidade e meio de 
distribuir elogios e ofensas e menos como análise e pensamento crítico. Nelson 
de Oliveira escreve o texto Decálogo do resenhista, no qual pretende 
estabelecer aspectos imprescindíveis para se fazer uma resenha crítica. 
Regras como leia o livro todo e não resenhe o livro dos amigos, encontradas no 
texto, podem demonstrar a relação de clientelismo que forma a crítica literária 
hoje, como também evidenciar a inabilidade e imperícia do profissional ou uma 
parcial falta de conhecimento sobre como proceder numa boa análise crítica. 
 Não resenhe o livro dos amigos. O vínculo afetivo sempre compromete a 
análise literária e, via de regra, o resenhista tende a ser mais condescendente 
com o livro dos amigos. Quanto mais distante o resenhista ficar do livro dos 
parentes, dos amigos, dos colegas de trabalho, mais legítima será sua resenha 
(OLIVEIRA, acesso em 15/01/06).  
 Como afirma Paulo Franchetti, “uma das principais funções da crítica 
hoje é explicitar e analisar com rigor e com frieza as causas e efeitos da recusa 
à crítica que parece ter-se instalado na cultura brasileira dos últimos anos” 
(FRANCHETTI, acesso em 15/01/06). No texto Os 10 mandamentos ao crítico, 
de Paulo de Toledo, publicado pela revista Cronópios, em dezembro de 2005, 
em um tom bem-humorado, o poeta e ensaísta apresenta o seu decálogo. De 
Não matarás a obra alheia à Não furtarás as ideias de outros críticos, a lista de 
preceitos, uma alusão aos 10 mandamentos bíblicos, talvez seja um indício da 
tentativa de se definir os parâmetros que hoje possivelmente têm deixado de 
ser seguidos por um discurso que já não se pode mais distinguir com clareza 
se universitário, amadorístico, publicitário ou jornalístico.   
Márcio Almeida (como podia ser qualquer poeta-internauta-crítico) 
 Site com o nome Lokaliza 
(HTTP://www.lokaliza.com.br/cultura/literaturagenerospoesia.htm)  tem 28 
PÁGINAS de homes SÓ de POESIA na internet. Não dá nem para reproduzir 
aqui, o que seria rebarbativo e preguiçoso, uma vez que pesquisar a lista 
poderá se converter num prazer hipermidiático, em objeto de estudo da 

http://www.lokaliza.com.br/cultura/literaturagenerospoesia.htm
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influência da internet na globalização da poesia, e na constatação irrefutável de 
tudo o que se falou e fala neste 1º SIMPÓSIO VIRTUAL DE POESIA. O 
impressionante nesta relação é a pulverização poética disseminada com a 
hipermídia. Há endereços para consulta de poetas que mudaram a história da 
poesia e da literatura, como T.S. Eliot, Maiakovski, Fernando Pessoa, 
Cummings, Pound (O Poema), a centenas de poetas espalhando a cântaros 
planetários suas emoções sentimentalóides, solidões versejadas, homenagens 
às mães (Poesias da Mamãe! – poesias escritas com muito sentimento por 
minha mãe, durante momentos de grande inspiração e amor!), amadas, 
crianças, heróis modernos e pós-modernos, datas cívicas, poemas com fotos, 
videopoemas, letras de músicas, mensagens de otimismo, trabalhos escolares, 
vencedores de concursos de trovas, links para sites de cartões virtuais, 
audiovisuais usando Java applets, clubes para se fazer amizades “poéticas”, 
poesia non sense, poemas que expressam a amargura de viver e perder 
(Darkness Side), significados de homófonos, o maior de bazar de vaidades da 
Terra, pensamentos, religiosidades em verso, “amor como o a mais pura 
manifestação do ser humano”, textos para reflexão, livros completos em 
domínio público, poesia erótica, gótica, misticismo, “sinergia positiva no campo 
espiritual e cultural”, livros clássicos para download, orações e links de lazer, 
cadastro de sites de busca, livros de poesia virtual só de autores 
contemporâneos, “poemas depressivos e reflexivos”, “cantinhos românticos na 
internet”, poemas com imagens e música de fundo, poemas para pedir 
desculpas, coletâneas de poesia escrita por mulheres de várias partes do 
mundo, traduzidas para o português, “poema omnivorus da existência 
desrealizada, da Criação à Finitude, o nó górdio da civilidade selvagem 
passado a limpo, ou melhor, repassado ao denilírio monocor” (sic!), oficina de 
poesia, comércio de livros impressos via e-mail, Poemar – poemas que vêm do 
mar, poemas declamados em formatos mp3 e wave, realAudio, gifs animados, 
haicais. poemas e auto-ajuda para drogados e alcoólicos (Poesia Descalça), 
Poesia Experimental, poesia insana, poesia latina, Poesia Sob Medida (“serviço 
de criação de poesias sob encomenda”), Poesia Splash (“dicas de como 
escrever poemas nacionais e internacionais”), Poesia Social, Poesias & 
Fragmentos Poéticos – “possuidor de uma lírica poética clássica, que remonta 
ao século XVIII, falando sobre aspectos da vida contemporânea”, Poesias 
Ponto.com – onde “cada texto é seguido de breve análise literária e/ou 
gramatical”, webzines independentes, Poetas Pela Paz – “poesia, denúncias, 
artigos tratando de assuntos como direitos humanos, paz entre os povos, 
humanismo e movimentos de massa” (similar:Resistência América Latina), Pop 
Box – site de poesia visual, sonora, em verso, tradução e experiências 
intersemióticas”, Projeto Poesia Brasileira – “tem por objetivo ser um auxiliar do 
professor na tarefa de estimular e promover o interesse dos alunos pela leitura 
de poetas brasileiros”, Random Place – “poesia ao acaso que você gera. 
Shakespeare, Byron, John Cage e outros num total de 15.000 diferentes”, Só 
Sonetos, Sociedade de Poetas Infinitos – “grupo de poetas escrevendo ao 
infinito”, Sociedade dos Poemas Inocentes, Sociedade dos Poetas Anônimos, 
Sociedade dos Poetas da Montanha, Sociedade dos Poetas Mortos, Sociedade 
dos Poetas Urbanos, Sociedade dos Poetas Tristes,Templo da Poesia,The 
SZZ, poetas do fim do milênio, Toda Viagem do Olhar é uma História, antologia 
poética organizada por Claudio Daniel de autores brasileiros dos anos 90, Vero 
Produções – projeto destinado a mobilizar alunos, pais e professores da rede 
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pública do Ensino Médio em torno da poesia, além de outras centenas para 
publicação de ensaios, artigos e crítica de poesia.    
 E não acaba aí: o tsunami poético-virtual já alcançou tamanho 
gigantismo mundial que autorizou a origem de uma Academia Virtual Brasileira 
de Letras (AVLB), fundada em maio de 2001, com direito a estatuto, filiação de 
internautas – e pagamento inclusive de taxa anual de R$95,00. Em seu Art. 1º, 
a entidade divulga a que veio: “visa agenciamento, ensinamentos, cursos 
preparatórios, virtualismo – Escola de Autores, Escritores e Poetas Virtuais, 
editar livros, construção e design de home Page, sites e comercialização de 
espaços publicitários via internet.” A AVBL tem por objetivos: “reunir artistas, 
autores, escritores e poetas virtuais, divulgar suas obras, servir de elo e ponto 
de encontro entre artistas virtuais. E define artistas virtuais como sendo “todos 
aqueles que elaboram seus próprios sites e utilizam do computador para 
divulgar e confeccionar seu trabalho através de sites e e-mails, demonstrando 
assim amor profundo (sic!) à arte de digitalizar, consequentemente 
transportando da vida “virtual” à vida real seus dons artísticos, seus 
sentimentos e conhecimentos, os quais manifestam através de suas “artes” no 
mundo virtual e real.” A entidade é um bocado exigente para inclusão de um 
membro:”Será considerado membro AVBL o autor que tenha o número de cem 
obras publicadas (ou superior) no site da Academia. Mas afrouxa: “O autor 
poderá publicar diariamente até três textos”, cuja publicação é gratuita. Mais: 
“Art. 5º - O(a)próprio autor(a), escritor(a) e poeta virtual indicará seu patrono ou 
patrona, que será incluído(a) no cadastro de sua biografia. Outra condição: 
“Art. 6º - Os membros deverão estar se atualizando no sentido de produzirem 
inovações, com relação à pesquisa na área tecnológica, transportando seus 
conhecimentos à arte de criar e escrever.” A AVLB não admite “atos que 
venham ofender pessoas ou entidades em quaisquer comunidades, reais ou 
virtuais; violência, racismo, pornografia ou qualquer ato criminoso”, 
corroborando, em contrapartida, a “crítica construtiva em prol do crescimento 
intelectual e pessoal dos membros.” O trabalho da Academia Virtual 
compreende: publicação de textos online, confecção de e-books, editoração de 
livros de papel, publicação de antologias, cursos literários, encontros, reuniões 
e discussões sobre o desenvolvimento da literatura e arte visual.      
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