
SURGIMENTO DAS CENAS LITERÁRIAS:
ASPECTOS DA INTERMIDIALIDADE, AFETO E MEMÓRIA

ARISE OF THE LITERARY SCENES:
FEATURES OF INTERMEDIALITY, AFFECTION AND MEMORY

Anelise de Freitas
Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil

RESUMO:
Este trabalho propõe uma análise sobre o nascimento das cenas literárias através da relação entre
mídias e pelos traços da memória. Abrange principalmente a transmissão de poesia oral à luz da
intermidialidade e propõe uma observação na e da poesia contemporânea brasileira, tendo como
objeto e universo a poesia oral juiz-forana, a partir do evento local ECO – Performances Poéticas.

Palavras-chave:
Intermidialidade. Poesia Contemporânea. Poesia Oral. Memória. ECO – Performances Poéticas.

ABSTRACT:
This paper proposes an analysis of the birth of literary scenes through the relationship between
media and the traces of memory. It covers mainly the transmission of oral poetry in the light of
intermediality and proposes a note in and of contemporary brazilian poetry, with the object and
the oral poetry universe in Juiz de Fora city, from the local event ECO - Poetry Performances .

Keywords:
Intermediality. Contemporary Poetry . Oral Poetry. Memory. ECO - Poetry Performances.

SURGIMENTO DAS CENAS LITERÁRIAS:
ASPECTOS DA INTERMIDIALIDADE, AFETO E MEMÓRIA

Muitos  ocupam (e  ocuparam)  espaço  significante  de  suas  vidas  na  busca  por

definir o que seria poesia. Particularmente, nosso trabalho não se ocupará disso, pois a

poesia existe como uma entidade semântico-espiritual e não nos cabe fazer julgamentos

de  gosto,  mas  sim  entender  como  essa  arte  funciona  (talvez  essas  coisas  estejam

imbricadas,  porém não  será  detalhada  aqui).  Esse  estudo  busca  compreender  de  que

maneira surgem as cenas literárias – principalmente no que se refere à poesia – e como a

relação  entre  mídias  e  a  memória  apreendida  a  partir  de  sua  recepção  e  percepção

contribuem  para  essa  composição  e  para  a  funcionalidade  do  sistema  poético  e,

principalmente, qual o seu papel na formação dos espaços literários voltados para essa

prática. O objeto que limita o estudo é o grupo de poetas ECO – Performances Poéticas,

situado em Juiz de Fora/Brasil.



Performance e mídias na construção das cenas

Entendendo a mídia como um canal para determinada linguagem, ou seja, uma

materialidade e/ou plasticidade que possui um transporte próprio, um discurso, podemos

pensar na questão da poesia: qual a sua linguagem e transporte? A poesia é uma relação

entre mídias; nasce da própria intermidialidade. Basta observar a poesia na antiguidade

clássica  ou  no  Trovadorismo  Medieval.  Esse  último,  estimulada  pelo  influxo  da

Provença, que no século XI tornava-se um grande centro de atividade lírica, começa a

florescer no século XII, junto a então nação livre de Portugal. As canções, como eram

conhecidas a produção da época, recebia esse nome porque os poetas articulavam seus

versos através da música, ou seja, os versos eram cantados. A parte escrita permanecia em

um  segundo  plano  em  decorrência  das  multifaces  observadas  nos  travadores,  que

dominavam história, artes, filosofia. 

No norte da França, o poeta recebia o apelativo trouvère, cujo radical é
igual  ao anterior:  trouver (=achar):  os poetas  deviam ser  capazes de
compor,  achar sua  canção,  cantiga  ou  cantar,  e  o  poema  assim  se
denominava  por  implicar  o  canto  e  o  acompanhamento  musical.
(MOISÉS, p. 20, 1991)

Não deixamos de reconhecer o que é poesia, pois distinguimos o cinepoema, o

vídeo-poema, o doc-poema, e sabemos que o audiovisual não comporta as características

do  que  seria  um  poema.  Entretanto  sarau,  leitura,  performance  vocal,  comportam

aspectos da poesia, como ritmo, voz, rimas e efeitos sonoros; tudo isso pode conter no

audiovisual,  mas  elementos  como câmera,  lentes,  gravações  com imagens  não fazem

parte do contexto da poesia. Portanto, ao unir poesia e audiovisual, por exemplo, fazemos

uma nova mistura entre mídias. 

Aristóteles,  em seu  tratado sobre  a  poética,  escrito  para  ser  passado aos  seus

alunos oralmente, diz que a poesia é uma imitação. Para Platão, a mimeses estava contida

em toda criação, já que na dicotomia proposta por ele – mundo sensível, em que vivemos

e, mundo das ideias, lugar ideal – tudo passa a ser representação, ou seja, a poesia, por
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exemplo, seria a representação da representação; entretanto, em Aristóteles percebemos

que  a  arte  ocupa  um  lugar  de  representação  do  mundo  com  objetivo  catártico.  A

intermidialidade é, afinal, transpor uma obra nada mais é que “copiar” seus elementos

fundamentais  para  “colar”  em  outras  mídias.  Dessa  forma,  uma  arte  tão

fundamentalmente ligada ao questionamento sobre sua epistemologia,  como a poesia,

pode caminhar pelo viés aristotélico, mas sob uma perspectiva mais atual.

Uma  fixação  de  cena  de  poesia  não  se  constrói  apenas  fazendo  poesia.  Essa

fixação se estabelece porque outros elementos intermidiáticos estão em jogo. Acredito

que as cenas literárias estejam sempre relacionadas a elementos intermidiáticos, ou seja,

não  somente  através  da  própria  poesia,  mas  de  outros  elementos  a  ela  vinculados.

Entretanto,  o  conceito  de  mídia  ainda  está  muito  atrelado  à  mídia  tradicional  de

comunicação. Assim, tomamos Clüver (2011, p.09) para ampliar essa consideração, para

o  qual  “como  conceito,  ‘intermidialidade’ implica  todos  os  tipos  de  inter-relação  e

interação entre mídia”,  dessa forma, devemos tentar “construir  a definição de ‘mídia’

mais adequada e útil pra esse discurso”, ou seja, mídia define-se como:

Aquilo que transmite um signo (ou uma combinação de signos) para e
entre seres humanos com transmissores adequados através de distâncias
temporais e/ou espaciais” (BOHN, MÜLLER, RUPPERT, 1988, p.10;
trad.  nossa)”  [...]  processo  dinâmico  e  interativo  que  envolve  a
produção e a recepção de signos por seres humanos como emissores e
receptores. (CLÜVER, 2011, p. 09)

Na leitura de Wolf, mídia, no que tange a intermidialidade, pode ser conceituada

de duas maneiras: uma mais estreita e outra mais larga. Aquela diz respeito à participação

de  mais  de  uma  mídia  em  um  artefato  humano.  Em  oposição  a  essa  definição

“intracompositional”,  acompanhando  o  pensamento  de  Irina  Rajewsky –  para  qual  a

definição de mídia deve se pautar na necessidade do objeto –, Wolf propõe uma ideia

mais larga sobre o tema, dizendo que intermidialidade se aplica a qualquer transgressão

de  fronteiras  entre  meios  convencionalmente distintos e,  portanto, compreende as

relações tanto "intra" como "extra-composicionais” nas diferentes mídias. Nesse contexto
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a  relação denota,  através  de  uma perspectiva  sincrônica  e  com referência  a artefatos

individuais, gestação, similaridade, combinação, ou imitação, mas também pode designar,

diacronicamente, uma perpectiva historicista de mídia.

É importante ter precaução e disciplina ao lidar com a intermidialidade, pois ela

está  inserida  em um contexto  de  interdisciplinaridade.  Principalmente  se  tratando  de

literatura,  uma das  artes  mais  complexas  da humanidade.  A literatura funciona  como

interface para outras mídias, além da flexibilidade de seu meio verbal, ou seja, pode fazê-

lo de uma forma mais detalhada do que qualquer outro meio,  desenvolve-se como uma

das  ferramentas  mais  importantes  para  a  interpretação  cultural  e  da  própria

intermidialidade.

A partir do século XIX os artistas começam a reduzir os elementos estritamente

estéticos.  Com  menor  presença  desses  elementos  há  uma  maior  abertura  para  a

manifestação da sensibilidade artística, pois o afastamento dessa suposta verossimilhança

da obra de arte permite sua desumanização. Observamos, ainda, uma fuga das formas

vivas e a obra de arte como obra de arte, observada como um jogo, no qual a ironia se

estabelece como essência. Ou seja, a obra não possui mais elementos com os quais o

homem possa se identificar e “sólo puede ser percebido por quien posea esse don peculiar

de la sensibilidad artística” (ORTEGA Y GASSET, 1999, p.19). Um mesmo fato não é

observado da mesma maneira por todos. Ao perguntar qual é a realidade (são múltiplas)

seremos arbitrários, pois se trata de uma preferência, um capricho. Dessa forma, para

analisar  uma obra  de  arte  em meio  a  sua  pluralidade,  fazemos  recortes,  ressaltamos

dimensões e consideramos as linhas de observação.

Assim, a partir da arte moderna (ou “desumana”), há uma desconstrução do estilo

individual. A dicotomia fundo e forma é também posta a prova, pois a essência, ou o

fundo, não é mais verossimilhante a aparência ou forma. Para Todorov a literatura não

mantém relação significativa com o mundo, ou seja, sua apreciação não deve levar em

conta  o  que  ela  nos  diz  do  mundo.  Esse  pensamento  está  ligado  diretamente  à

modernidade,  que  abala  duas  concepções:  o  artista  como  Deus  e  a  poesia  como  a

produção do Belo. No começo do século XX há a ruptura definitiva:
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Os movimentos  ditos  “de  vanguarda”  do  início  do  século  XX (que
representam  uma  subespécie  do  que  identificamos  como  “arte
moderna”) encarnam a nova concepção ao afirmarem a autonomia da
arte e do artista, recusando também toda exigência de verdade ou de
moral. (TODOROV, 2012, p. 24)

Hoje ainda há um outro fator que cerca a crítica de poesia brasileira: o discurso da

crise. Algo que permanece tanto tempo sob essa alocução pode começar a se desgastar; se

torna algo cuja definição é impossível e não há avanços senão sobre esse aspecto (a crise,

a crise, a crise).

[...]  o discurso da  crise,  ou seja do descompasso entre a poesia e as
grandes questões da realidade, é um fenômeno da modernidade. Não
digo  que  existe ou  que  não  existe crise:  num  primeiro  momento,
constato apenas que existe um  discurso da crise. Eu diria, até, que a
poesia moderna surge desse sentimento de crise, afirmando-se a partir
da crise, como discurso da crise, ou seja, como sentimento do colapso
de seu lugar (quer seja o da frase que compõe seu verso, quer seja o da
realidade que compõe seu mundo). (SISCAR, 2006, p. 1865).

Siscar ponta ainda “que o discurso da crítica, que formula uma demanda de valor

à  poesia,  expressa  indiretamente  uma  inquietação  que  a  crítica  experimentou  por  si

mesmo” (2006, p. 1867). O tema passa a ser o cotidiano.  A poesia acaba por alienar-se

“dos rumos da cultura” e “seu papel é diminuído”, porque não fala mais sobre grandes

questões existenciais.  Entretanto penso: por que a ordem deve ser poesia → cultura e não

cultura → poesia? O discurso da crise está ligado a um saudosismo pelo que se perdeu e

por uma vontade de recomeçar ou entender como chegamos aqui. Talvez a poesia seja o

lugar de questionamento desse cotidiano modorrento.

Quando  Marshall  McLuhan  dita  que  o  “meio  é  a  mensagem” ele  não  estava

exagerando, mas lembrando de algo sobre uma inegável realidade: a multiplicidade das

mídias, incluindo as possivelmente literárias e seus aspectos técnicos, não é acidental1.

Esses fenômenos intermidiáticos podem ser estudados pelo ponto de vista de apenas uma

1
Expressão cunhada pelo sociólogo quando analisava a influência dos meios de comunicação, 

entretanto não há referência bibliográfica no trabalho por se tratar de uma expressão advinda das conversas 
entre a autora e outros profissionais da comunicação. Não houve consulta ao livro.
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mídia,  mas  ganham maior  relevância  se  analisados  de  uma perspectiva  comparativa,

trazendo benefícios para os estudos literários. 

Antonio Gómez-Moriana, citado por Zumthor, propunha avançar à estética alemã

integrando quatro instâncias: contexto, autor, texto, leitor. O postulado de que um texto só

existe quando existem leitores em potencial leva a um duplo caminho: o “literário” se

articula na percepção ou se encontraria em um homem em particular. Ambas caem no

individualismo  e  esquecem-se  do  homem  enquanto  essência,  com  seu  peso,  corpo,

estatura e psicológico. A natureza do poético advém da  percepção sensorial, ou seja, a

voz, que emana do corpo, volta à cena através da retomada da oralidade, já que a poesia

resiste e subsiste também através dos media; a voz como motor essencial da coletividade.

O leitor possui um papel fundamental nesse processo, agindo como parte constitutiva do

texto. Principalmente se compararmos o fato de que um texto possui mais leitores que

autores; o número de autores é sempre fechado.

Vale ainda observar que o ECO - Performances Poéticas, objeto de análise desse

estudo, possui um modo de apreensão pela voz e/ou pela escrita, ou seja, produzindo uma

recepção (coletiva) na oralidade. A performance é o momento da recepção, quando tudo é

percebido.   O  discurso  poético  seria  justamente  o  confronto  entre  recepção  e  a

performance.  Toda  leitura  gera  um  prazer,  mas  é  preciso  integrar  também  a  esse

pensamento  as  percepções  sensoriais.  A recepção  acontece  de  maneira  privilegiada:

performance  ou  leitura;  portanto  o  leitor  encontra  a  obra  de  maneira  indizivelmente

pessoal   (ZUMTHOR, 2014,  P.  53).  A poesia  não  é,  ela  está.  Ao percebemos  a  sua

materialidade somos remetidos a sua poeticidade. 

Não há pretensão de traçar uma linha de questionamento quanto à antítese retórica

ou diferenças entre poesia oral e escrita. O evento de poesia, o sarau, o ECO, passa pelos

dois caminhos: o oral vira escrito e vice-versa; a poesia da cidade ganha outras mídias.

Desde 2008, quando estreia na cidade de Juiz de Fora, o grupo de poetas que organizou e

esteve na circunferência do evento passa a dialogar com outros meios: os poemas lidos no

encontro mensal eram diretamente veiculados nos blogs (fossem pessoais ou para sites e

revistas de poesia); teasers online com chamadas para as edições; registros fotográficos,

muitas  vezes  feitos  por  Thaiz  Thomaz,  Luiz  Fernando  Priamo  (o  Mirabel)  e  Edson
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Rodrigues;  vídeo-poemas,  feitos  pelos  próprios  poetas;  e  já  nas  primeiras  edições  é

lançado um mini-doc sobre o evento e,  de repente,  há todo um registro que permite

considerar o surgimento da tribo que continua a dar balanço na poesia. Rapidamente os

livros começam a surgir, principalmente de editoras e publicações locais, como Aquela

Editora, Edições Macondo  e a carioca  Texto Território. A poesia se mostra por vários

aspectos, começa a dança da tribo poética.

Processos intermidiáticos estiveram presentes na construção do cenário poético de

Juiz de Fora (e assim acontece em todo momento deste tipo de construção), pois a poesia

não sobrevive por si só, mas na oralidade, impressa, em vídeos, ou seja, ela deve estar em

uma relação entre mídias. Atentando sempre para a performance, esse fio condutor na

relação entre os signos: “performance, local, ocasião, função – tudo isso condicionou (e

continua a condicionar) a recepção, o que inclui também sensações visuais e espaciais”.

(CLÜVER,  p.  11,  2011).  O  lugar  estável  da  performance  é  a  leitura.  A leitura  não

acontece  isolada  nem  abstratamente.  E,  desse  ponto  de  vista,  não  há  nada  mais

intermidiático que o conceito de performance, pois, no caso da poesia, há o corpo, a voz,

a leitura, o texto. Todos esses elementos se encontram, estão em contato.

Traços da memória na nova poesia juiz-forana 

A dificuldade em se falar da poesia de Juiz de Fora, hoje, se refere ao fato da

cidade estar entre os centros produtores – entre eles Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São

Paulo – mas, no entanto, está também esquecida pela crítica. Muitos se fixaram na figura

de Murilo Mendes como o expoente – e deve sê-lo, pois não se trata de usurpação –, mas

parecem não ver o que acontece na poesia brasileira atual. Assim como em outros cantos

do Brasil a poesia se realoca, e a cidade da zona da mata mineira é um lugar intenso de

produção de poesia. 

A cena de poesia que acontece hoje em Juiz de Fora pode ser sentida e observada

também  através  da  memória.  É  ela  que  fixa  o  momento  não  só  no  passado,  como

lembrança do que se foi,  mas também como presente,  produzindo lembranças menos
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voláteis. E a cena, marcada constantemente pela oralidade – seja em saraus ou batalhas de

MC’s – encontra aporte em mídias orais. Dessa forma, no vídeo poema, sarau, batalhas,

cd, entre várias outras possibilidades, os aporta os veículos dessa nova produção. Para

grupos aglutinadores dessa cena, tais como o ECO – Performances Poéticas, a produção

se estende também para a publicação impressa e/ou com apelo visual – em zines, revistas,

blogues e livros, por exemplo – que, embora não tenha relação com a oralidade, tem

relação com a produção de memória dessa cena. Ou seja, o que procuro discorrer aqui é:

há uma cena contemporânea de poesia em Juiz de Fora, que nasce muito em função da

memória;  essa  se  estabelece  da  seguinte  maneira:  através  da  memória  coletiva  e  da

junção de variados veículos que disponibilizam a produção da época (ou seja, há uma

intermidialidade).

Sobre memória coletiva,  que também corrobora para a  construção dessa cena,

podemos falar que um mesmo momento, vivido por um mesmo grupo de pessoas, não é

fixado  da  mesma  forma  por  todos  que  compartilharam  tal  momento.  Essa

descontinuidade é provocada “porque não pensamos mais nele e não temos nenhum meio

de  reconstruir  sua  imagem”  (HALBWACHS,  p.35,  2003).  A  memória  do  todo  é

determinada  por  uma  série  de  memórias  pessoais/particulares  (cada  um  apreende  o

mundo à sua maneira).  A lembrança lida com espécies de elos,  em que um fato está

ligado ao outro:  quando falamos em um grupo de pessoas,  para que haja a  memória

coletiva é necessário que os membros desse grupo compartilhem lembranças, que vão

sendo recontadas por cada membro desse grupo. Dessa forma, “esquecer um período da

vida é perder o contato com os que então nos rodeavam” (HALBWACHS, 2003, p.37).

Cada um possui uma memória individual e, quando em grupo – além de produzirmos –

absorvermos  daquelas  lembranças,  que  se  misturam,  em  um  eterno  devir,  às  outras

lembranças.

Nossas  lembranças  permanecem  coletivas  e  nos  são  lembradas  por
outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos
envolvidos  e  objetos  que  somente  nós  vimos.  Isto  acontece  porque
jamais  estamos  sós.  Não  é  preciso  que  outros  estejam  presentes,
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materialmente distintos de nós, porque sempre levamos conosco e em
nós  certa  quantidade  de  pessoas  que  não  se  confundem.
(HALBWACHS, 2003, p.30)

É comum atribuirmos a nós mesmos ideias e reflexões que se originam de nosso

grupo.  As  influências  sociais  permanecem  despercebidas  por  nós  justamente  porque

quando  cedemos  à  pressão  externa  temos  a  impressão  de  que  aquelas  ideias  são

verdadeiramente nossas. A memória coletiva guarda sua força no fato de que é comporta

por um conjunto de indivíduos. A memória coletiva nada mais é do que vários pontos de

vista que formam um todo e se alternam de acordo com o posto que cada membro ocupa

dentro desse grupo. E essas relações são bastante complexas.

Constata-se que reter o tempo é impossível e também a ideia de tentar retê-lo

parece uma empreitada desgraçada. Entretanto, mesmo que negativamente, a memória

está presente na poesia; ou seja, a memória assume um papel ambíguo. O lembrar nem

sempre é só lembrar,  mas também esquecer.  Fazendo um trabalho intertextual  com a

memória o poeta aproxima momentos distantes de sua escritura, com a colaboração dos

fragmentos de memória. 

Como  se  desdobra  poeticamente  a  configuração  da  memória?  A  partir  do

esquecimento:  inevitabilidade  e  necessidade.  Sujeito  lírico:  radicalmente  solitário.

Sombra da presença: negação e ausência. O eu-lírico, completamente sozinho e exilado:

parece que a memória, como diz Pedrosa, “encenada na poesia brasileira contemporânea”

possui função de sombra, ou seja, uma “imagem do que ao mesmo tempo permanece e já

se  findou,  ou  do  que  já  se  findou,  mas  ainda  permanece,  melhor  dizendo:  o  que

permanece findando (2000, p.  121)”.  A memória serve para viver  o  presente por  um

fiapo, como um resgate do passado e futuro utópico. 

Acreditamos que tal tensão entre negatividade e re-insurreição pode se
constituir  em  uma  interessante  chave  pra  a  compreensão  do  modo
como, na poesia brasileira da última década, é encenada a relação do
homem com a temporalidade e com a memória. E isso porque, logo a
uma  primeira  leitura,  essa  poesia  demonstra  reservar  quase  nenhum
espaço para a evocação do passado, seja individual, seja coletivo. A essa
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quase total ausência de evocação se acresce ainda o fato de que a prática
da memória aparece constantemente como objeto da reflexão poética,
mas para ter seu valor questionado até a negação. (PEDROSA, 2000. p.
113)

A propósito da memória creio ser importante notar que sobre os blogues. Não

causa espanto,  por exemplo,  que para os poetas recém-chegados a partir do início do

século XXI, o blogue seja uma ferramenta muita útil. A mudança desse suporte – diário,

escrito  para  ser  secreto,  e  blogue,  escrito  para  ser  público  –  é  apontada  como

reconfiguradora (NORONHA, 2010, p 275). É a partir dessa plataforma que os poemas

saídos do sarau começam a ganhar outros caminhos.

O fato ressaltado, o blogue e sua utilização como meio de difusão da poesia, cria

outros aspectos no estudo da produção poética. É também no blogue que se pode tratar o

texto com menos efemeridade. Os poemas podem ser editados e manipulados de uma

maneira  diferente  da  transmissão  oral.  Facilmente,  destacamos  na  prosa  se  a  obra  é

memorialística  ou  não  (muito  embora  mesmo  em  obras  autobiográficas  possamos

destacar o ficcional), mas quando falamos sobre poesia parece não haver memória, ao

menos não no que tange a crítica, pois a poesia está submersa no que chamamos eu-

poético. Um eu que não deve aparecer, mas se esconder nas entrelinhas.

Entre os séculos XVIII e XIX o diário não era uma prática de escrita sobre a

intimidade, mas sim local de registro sobre visitas, bens, leituras. Vez outra escapavam-

lhes alguns momentos do foro íntimo, mas via de regra não o faziam. Na virada para o

século XX começa-se a observar inserções do cotidiano e vida íntima nos diários e hoje,

como percebemos, estamos vivendo uma superexposição da vida privada. O blogue é

questionado quanto a sua “real função”, e como se relaciona aos moldes antigos. Provoco

também um outro questionamento: o blogue é um espaço de diarismo e não um espaço de

poesia,  entretanto  os  poetas  pós  anos  2000  reinventa  o  espaço,  criando  uma  nova

dinâmica.  Atualmente  observamos  os  blogues  como  espaços  que  tendem a  ser  mais

democráticos e ocupados pelos poetas para publicação de poesia. Ou seja, há uma quebra

da normalidade.

II SIfpe, outubro de 2015
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O espaço  virtual  tornou-se  simbolicamente  uma  espécie  de  segunda
casa.  Essa  metaforização  já  começa  por  sugestão  do  servidos  que
“hospeda” os  blogs. O  blogspot ou o  blogger,  pra dar dois exemplos,
são “hospedeiros” que permitem a seus usuários ter “seu canto”, como
se  fosse  um quarto  num hotel  ou até  um apartamento  alugado num
imenso  conjunto  habitacional.  Escolha-se  dentre  alguns  modelos
uniformizados  sua  casa  virtual,  que  possa  acolher  o  blogueiro  e,  de
certa forma, defini-lo. Esses hospedeiros podem controlar o conteúdo
do  blog,  auxiliados pelos  próprios  visitantes:  “sinaliza  um  blog com
conteúdo impróprio”. Não se pode, pois fazer o que se quiser. Ou seja, o

íntimo  encontra-se  aqui  regulado  por  outrem  e  não  apenas  por  si
mesmo, como um diário tradicional. (NORONHA, 2010, p; 287)

Os poetas que passaram pelo ECO – Performances Poéticas como convidados

costumavam anunciar, ao final de suas apresentações, endereços de blogues com seus

poemas.  Ou  seja,  apresentavam  oralmente,  mas  propunham  uma  reconfiguração  do

objeto, agora visual. Outros tantos vieram a publicar seus livros – outra plataforma, talvez

menos efêmera – e, ainda, criaram vídeo poemas com sua produção. A poesia, a “mesma”

poesia,  estava  aplicada  em diversas  mídias,  interagindo com músicas,  sons,  imagens,

outras vozes, etc.

A antena da raça

 

Há ainda a leitura poética e o áudio visual, que estão também intimamente ligados

a essa cena contemporânea de poesia em Juiz de Fora; se me choco com alguma coisa, há

a acumulação de memória, que se origina no corporal. E também a própria reiterabilidade

da recepção de poesia oral nos mantém entregues à memória.

A cena atual da poesia juiz-forana está dentro de um quadrante que nos aguça os

sentidos.  Não podemos falar em uma produção recente sem antes analisar como essa

produção chega ao público. Seja uma inabilidade dos receptores ou dos próprios poetas

essa produção não está somente em livros, mas em todo um meio virtual e performático.

Os livros, em verdade, muitas das vezes, se tornam uma última plataforma, ou seja, os

textos chegam a eles bem depois de alcançar os blogues, os saraus e, consequentemente,

surgimento das cenas literárias: aspectos da intermidialidade, afeto e memória
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as pessoas. Dessa forma, podemos afirmar que a poesia atual é intermidiática porque seu

produtor também é; e talvez ela só seja possível nesse encontro.
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