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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

“O homem coletivo sente a necessidade de lutar” 
(Chico Science) 

As  manifestações  iniciadas  em  junho  de  2013  em  diversas  cidades

brasileiras  possibilitaram uma fecunda produção narrativa e poética  sobre o que

acontecia no Brasil. Os protestos eram mostrados em diversas mídias, tradicionais

ou não, apontando para as disputas simbólicas no campo jornalístico. Instituições de

ensino  superior  produziram  debates,  apresentando  correntes  sociológicas  que

poderiam explicar o movimento que tinha como premissa o apartidarismo, fato que

despertou não só o gigante, mas também um viés direitista, contribuindo para um

esfriamento de algumas alas da esquerda tradicional. 

Além  disso,  houve  diversas  publicações  acerca  do  tema  (Castells

acrescentou um posfácio à edição brasileira em seu livro  Redes de Indignação e

Esperança. Também foram lançados os livros  Cidades Rebeldes. Passe livre e as

manifestações que tomaram as ruas do Brasil  pela Boitempo e  A internet e a rua

pela editora Sulina). Diante desse cenário, era difícil manter um ar blasé. 

Neste contexto, em que as notícias chegam até nós segundos depois de um

clique,  Vinagre  –  uma  antologia  de  poetas  neobarracos,  coletânea  lançada  na

internet em formato PDF durante os protestos, foi capaz de causar burburinhos: foi

tema de entrevista com os vândalos na revista Cult e de matéria no jornal O Globo;

virou objeto de análise em uma disciplina na Universidade de São Paulo (USP),

ministrada pelo professor Marcos Natali; e também inspirou uma mesa de debates

na edição 2013 da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP). 

Em função do interesse por  essa poesia  cheirando à rua,  sem qualquer

tempo de maturação “na gaveta”,  o presente trabalho tem o objetivo de analisar

alguns poemas da coletânea  Vinagre.  Avaliar-se-á o papel  da poesia durante os

protestos, não ocupando um espaço privilegiado de compreensão de mundo, mas

utilizando o seu caráter inventivo e de múltipla significação para estar ao rés do

chão,  propondo  várias  leituras  e  interpretações  do  país.  A  coletânea  Vinagre,

gestada  em um momento  importante  para  a  história  do  país,  catalisou  diversos

poetas. 
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Uma das primeiras questões que surgiram quando conheci a coletânea foi

analisar por que protestar também com poesia. Estar na rua não era suficiente, haja

vista que a maioria dos poetas era também manifestante? A partir desse fio, passei a

questionar se a composição do poema – rápida, ágil, no calor do momento – poderia

se render à rapidez facilitada pela internet. 

Em seguida, refleti sobre o papel da crítica literária nessa nova configuração

social,  em  que  as  experiências  em  rede  rearticulam  os  modos  de  protestar  e

também de criar. Portanto, é preciso pensar na função da crítica literária em um

mundo instável, sem verdades absolutas. 

As  perguntas  enumeradas  anteriormente  foram  elaboradas  a  partir  da

análise dos conceitos e contradições da arte na pós-modernidade. Em função disso,

pensa-se em avaliar a poesia fora de um espaço privilegiado de apreciação, haja

vista  que  as  mudanças  trazidas  pela  internet  ultrapassam  qualquer  caráter

acessório, implicando alterações drásticas no modo pelo qual a vida em sociedade

é/deve ser entendida. A pesquisa investigará, portanto, os modos de produção e de

circulação  da  poesia  em um contexto  multifacetado  e  entrecortado  por  variadas

experiências sociais. 

No que se  refere  ao  marco teórico,  foi  realizado um apanhado  histórico

sobre aspectos sociais, políticos econômicos e culturais a partir de estudos sobre a

pós-modernidade,  conforme perspectiva  de  Harvey  (2010)  e  Bauman  (1998),

acrescentando pesquisas ligadas às  experiências  desenvolvidas em rede,  o  que

implica  novos  modos  de  compreender  as  relações  sociais  e  a  linguagem,  mais

rápida, fluida e atravessada por discursos múltiplos, com destaque para as análises

de Lévy (1996) e Castells (2013). 

A  partir  dessas  bases  é  que  se  elaborou  a  análise  da  coletânea,

dimensionada em função de um procedimento histórico-comparativo dos poemas

com a poética do pós-modernismo. Em função das facilidades proporcionadas pela

internet, no decorrer da pesquisa, foi possível  contatar o organizador da coletânea

Fabiano Calixto (que também teve um poema publicado na coletânea), o poeta que

compôs o prólogo Alberto Pucheu e a poeta e jornalista Rosana Banharoli, o que

permitiu  uma  análise  que  não  era  prevista  anteriormente.  As  perguntas  das

entrevistas demandaram respostas livres, feitas seguindo o modelo de questionários
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contínuos  –  “elaborados  em  papel,  mas  destinados  ao  preenchimento  por

impressoras  de  computador”  (KAUARK.  F;  MANHÃES,  F.  C.;  MEDEIROS,  C.H,

2010, p. 58). 

As perguntas tinham o objetivo de instigar os entrevistados sobre questões

de autoria, repercussão da obra e seu papel político e estético. Essa leitura foi feita

tendo como pano de fundo as referências bibliográficas. As respostas não foram

assimiladas sem critérios  críticos.  Portanto,  priorizou-se  o caráter  qualitativo  das

entrevistas, posto que: 

[...] considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o
sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a
subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A
interpretação  dos  fenômenos  e  a  atribuição  de  significados  são
básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de
métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta
para  coleta  de  dados  e  o  pesquisador  é  o  instrumento-chave.  É
descritiva.  Os  pesquisadores  tendem  a  analisar  seus  dados
indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais
de  abordagem (KAUARK.  F;  MANHÃES,  F.  C.;  MEDEIROS,  C.H,
2010, p. 76). 

A pesquisa bibliográfica se fez por meio da leitura dos autores indicados nas

referências, com ênfase na coletânea. Também foi realizada pesquisa documental,

analisando notícias em jornais, revistas e sites de notícias. 

A pesquisa está dividida em quatro partes. A primeira trata da transição da

modernidade para a pós-modernidade, tendo como iniciador das discussões o poeta

Charles Baudelaire, que em seus versos flanou pela multidão em formação na Paris

do século XIX. O conceito de modernidade do poeta é importante porque revela já

em  seu  contexto  traços  que  são  centrais  na  pós-modernidade.  A partir  dessa

conceituação, chegaremos a Harvey e a Lyotard (1988) até Negri e Hardt (2001),

que tratam do atual estágio do capitalismo e da multidão no século XXI. 

Na segunda parte, contextualizaremos os protestos no Brasil de acordo com

as análises do sociólogo Manuel Castells, trilhando as variadas possibilidades de

mobilização  na  lógia  rede  –  rua  –  rede,  também  utilizando  os  estudos  dos

pesquisadores Fábio Malini, Henrique Antoun e Ivana Bentes. 

Na  terceira,  serão  apresentados  quatro  poemas  da  coletânea  que
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apresentam  especificidades  da  poética  do  pós-modernismo,  como  a  paródia  e

elementos  políticos,  conforme  referencia  Hutcheon  (1991),  e  mesmo  fazendo

repensar a noção de originalidade. A análise também reforça o esfumaçamento entre

gêneros artísticos e a importância do papel do leitor em uma leitura hipertextual. 

Na quarta parte, trataremos do ethos dos poetas neobarracos, que a partir

de  seus  versos  se  apresentaram  ao  leitor  sob  a  alcunha  de  vândalos.

Diferentemente  de  Baudelaire,  eles  não  assumiam  identidades  que  viam  na

multidão, mas eram protagonistas em um movimento social. E por fim, analisaremos

as mudanças trazidas por uma sociedade em rede que altera os modos de produção

e circulação dos poemas, implicando mudanças na função da crítica literária, que

tem diante de si um desafio: a poesia com viés político feita no calor do momento,

sem reivindicar maturação e requerendo a participação dos muitos. 

Desse  modo,  a  pesquisa  se  insere  ao  Programa de  Pós-Graduação  em

Cognição  e  Linguagem  da  Universidade  Estadual  do  Norte  Fluminense  Darcy

Ribeiro (UENF),  vinculando-se diretamente à linha 2 (Pesquisas Interdisciplinares

em  Ciências  Humanas,  Artes  e  Filosofia  –  PICHAF),  mas  mantendo  também

relações com a linha 1 (Pesquisas Interdisciplinares em Comunicação, Educação e

Novas Tecnologias da Informação – PICENTI).  
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1. CAPITALISMO, REDE E POESIA: RELAÇÕES E CONTRADIÇÕES

“Se nosso mundo urbano foi imaginado e feito, 
então ele pode ser reimaginado e refeito” (David Harvey) 

Nesta parte inicial da dissertação, pretendo esmiuçar alguns conceitos que

ajudam a compreender nosso contexto histórico no que diz respeito às questões

política e econômica. Dessa forma, pode-se contribuir para o esclarecimento das

insatisfações que levaram milhares de brasileiros às ruas em junho de 2013. 

Então, para o embasamento teórico, inicio com a transição da modernidade

para  a  pós-modernidade,  a  partir  das  análises  de  David  Harvey,  até  chegar  à

conceituação de Antonio Negri e Michael Hardt sobre o atual estágio do capitalismo.

No entanto, o conceito primeiro a ser utilizado será o do poeta Charles Baudelaire

sobre a modernidade. Ele fala da modernidade em contraposição ao antigo. O poeta

francês do século XIX servirá  como ponte para  a compreensão dos poetas  que

tiveram seus poemas compilados na coletânea Vinagre – uma antologia de poetas

neobarracos, que é objeto deste estudo. 

Baudelaire viu uma sociedade em mutação, com a formação da multidão.

Em seus versos, demonstrou apurada observação dos tipos sociais. Ele flanava por

essa multidão, representando papéis, ora se portando como o trapeiro ora como o

dândi e tantos outros, como bem observou Walter Benjamin no estudo intitulado A

modernidade  e  os  modernos.  Atualmente,  experimentamos  um novo  modelo  de

multidão, configurada a partir das redes. 

1.1 A multidão e a Modernidade em Baudelaire: o efêmero e as representações 

No  livro  Sobre  a  Modernidade,  Baudelaire  (1996)  apresenta  um  pintor,

identificado  por  G.,  amante  das  experiências  vivenciadas  nas  ruas  de  Paris  do

século XIX. Analisando a paixão do pintor, Baudelaire reporta-se a ele como alguém

que escolheu o “desposar  da  multidão”,  da  vida urbana que se delineava.  Esse

gosto  de  G.  (Constantin  Guys)  pela  experiência  cotidiana  se  dava  a  partir  da

observância dos mínimos detalhes, tanto da natureza quanto dos hábitos dos que

passam diante de seus olhos: “para o observador apaixonado, é um imenso júbilo
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fixar residência no numeroso, no ondulante, no movimento, no fugidio e no infinito”. 

Para Baudelaire, no entanto, G. não é mero flâneur. “Ele busca esse algo, ao

qual se permitirá chamar de Modernidade; pois não me ocorre melhor palavra para

exprimir a ideia em questão. Trata-se, para ele, de tirar da moda o que esta pode

conter  de poético no histórico,  de extrair  o  eterno do transitório”  (BAUDELAIRE,

1996, p. 22). Ao se referir às obras dos outros pintores do seu tempo, Baudelaire

criticava a falta de observância aos hábitos daquele mesmo contexto a favor de

pinturas que retratavam roupas e peças de outros tempos. 

Se lançarmos um olhar a nossas exposições de quadros modernos,
ficaremos  espantados  com  a  tendência  geral  dos  artistas  para
vestirem  todas  as  personagens  com  indumentária  antiga.  [...]
Evidentemente, é sinal de uma grande preguiça; pois é muito mais
cômodo declarar que tudo é absolutamente feio no vestuário de uma
época do que se esforçar por extrair  dele a beleza misteriosa que
possa conter,  por  mínima ou tênue que seja.  A Modernidade é  o
transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a
outra metade o eterno e o imutável (BAUDELAIRE, 1996, p. 22). 

Assim, Baudelaire pensa a arte: cada época deve possuir sua modernidade,

nessa  observação  do  presente,  captando  a  essência  da  transitoriedade  para

transformá-la no eterno. Para ele, o estudo dos antigos não deveria deixar escapar a

beleza de cada época. “Em poucas palavras, para que toda Modernidade seja digna

de tornar-se Antiguidade, é necessário que dela se extraia a beleza misteriosa que a

vida humana involuntariamente lhe confere”. Segundo o poeta, esse olhar voltado

erroneamente para o antigo poderia fazer perder a memória do presente, abdicando

dos “privilégios das circunstâncias”. 

Walter Benjamim, ao analisar a obra do poeta francês no que diz respeito a

sua  busca  por  temas  da  vida  urbana  desordenada,  mostra  que  os  textos  de

Baudelaire nada tinham a ver com os versos de alguns poetas que tratavam de

assuntos modernos de forma estereotipada ou oficial. Para Baudelaire, era preciso

revolver  o submundo,  com destaque,  por  exemplo,  para as figuras do poeta,  da

prostituta, da lésbica, do trapeiro, do proletário e do suicida, destacando o caráter

heroico  de cada um desses tipos.  Assim,  Benjamin  fala  do  trapeiro,  assunto  de

Baudelaire, fazendo uma comparação entre eles: 
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Os poetas encontram na rua o lixo da sociedade e a partir dele fazem
sua crítica heroica. Parece que assim se integra no seu ilustre tipo
um tipo semelhante,  penetrado pelos traços do trapeiro que tanto
preocupava Baudelaire. [...] Trapeiro ou poeta — o lixo se refere a
ambos; ambos realizam solitariamente seu trabalho a horas, em que
os burgueses dormem; o gesto é o mesmo em ambos. [...] é o passo
do poeta que erra pela cidade procurando rimas; também deve ser o
passo  do  trapeiro,  que  a  todo  instante  para  no  seu  caminho,
apanhando o lixo que encontra. Há fortes indícios de que Baudelaire
pretendia  veladamente  chamar  a  atenção  sobre  este  parentesco
(BENJAMIN, 2000, p. 15). 

Do choque urbano, Baudelaire desfere seus golpes tal como um esgrimista

para  perpassar/atravessar  uma  multidão  dos  passantes.  No  entanto,  a  cada

encontro/choque revelava-se uma nova personalidade do poeta. “Assumia sempre

novas  personagens  porque  não  tinha  uma  convicção  própria.  Flaneur,  apache,

dandy, trapeiro, eram para ele apenas diferentes papéis” (BENJAMIN, 2000, p. 29).

Na  verdade,  o  herói  moderno  é  uma  representação.  Baudelaire  extraiu  dessa

experiência urbana a modernidade dos novos hábitos da Paris do século XIX. E o

poeta era peça fundamental ao atravessamento da multidão. 

Multidão,  solidão:  termos iguais  e conversíveis  pelo  poeta  ativo  e
fecundo. Quem não sabe povoar sua solidão também não sabe estar
só no meio  de  uma multidão  ocupadíssima.  O poeta  goza  desse
incomparável privilégio que é o de ser ele mesmo e um outro. Como
essas  almas errantes  que procuram um corpo,  ele  entra,  quando
quer, no personagem de qualquer um. Só para ele tudo está vago; e
se certos lugares lhe parecem fechados é que, a seu ver, não valem
a pena ser visitados. O passeador solitário e pensativo goza de uma
singular embriaguez desta comunhão universal. Aquele que desposa
a massa conhece os prazeres febris dos quais serão eternamente
privados  o  egoísta,  fechado  como  um  cofre,  e  o  preguiçoso
ensimesmado como um molusco.  Ele  adota  como suas  todas  as
profissões, todas as alegrias, todas as misérias que as circunstâncias
lhe apresentem (BAUDELAIRE, 2014, p.18).

 

O  fazer  poético  de  Baudelaire  estava  marcado  pelos  choques  da  vida

metropolitana moderna. E a partir desta experiência, podemos fazer uma análise do

nascimento do sujeito moderno. Stuart Hall trata desta questão ao chamar a atenção

para  o  surgimento  das  novas  ciências  sociais,  questionando  o  individualismo

racional do modelo cartesiano – “sujeito racional, pensante e consciente, situado no

centro do conhecimento”, também situado na Modernidade. 
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A sociologia  analisa  o  indivíduo  em  processos  de  grupo,  propondo  um

entendimento da formação subjetiva a partir das relações sociais. O sujeito da razão

se esvaía  em um contexto  cada vez  mais  coletivo.  Assim,  de  acordo com Hall,

aconteceu  com  Baudelaire  que,  “isolado,  exilado  ou  alienado”',  vagueava  pela

multidão:  “A massa era  o  véu  esvoaçante  através  do qual  Baudelaire  via  Paris”

(BENJAMIN, 2000, p.  46).  A multidão não fora descrita por Baudelaire,  conforme

observação de Benjamin, mas esta o prendia, e também fazia o poeta defender-se

dela. 

Já nessa relação de Baudelaire com a multidão, percebemos as mudanças

na identidade, a partir de uma perspectiva “errante”, em que o poeta é ele mesmo e

também o outro. A partir da Modernidade, tal como aqui apresentada sob o olhar do

poeta  que  atravessa  a  multidão,  o  gérmen  da  instabilidade  e  da  fragmentação,

características  fundamentais  à  pós-modernidade,  é  inserido  nas  questões

identitárias. 

O ondulante, que é captado pelo poeta e pelo pintor G. na multidão, torna-se

uma  característica  importante  já  na  Modernidade.  A França  de  Baudelaire,  por

exemplo,  passa  pela  alteração  da  paisagem  urbana  com  as  intervenções  de

Georges-Eugène Haussmann, político e administrador que reformulou o centro de

Paris a partir do final do século XIX, impactando as relações sociais. 

A cidade de Paris entrou neste século com a feição que Haussmann
lhe deu. Ele realizou a sua transformação da imagem da cidade com
os  meios  mais  humildes:  pá,  machadinha,  alavanca,  e  coisas
semelhantes.  E  que  grau  de  destruição  provocaram  já  estes
instrumentos  limitados!  E  como  cresceram  desde  então  com  as
grandes cidades os meios que a podem destruir! Que imagens do
futuro provocam! (BENJAMIN, 2000, p. 20).

 

Essas  mudanças  urbanas,  segundo  a  concepção  de  Bauman  (1998),

alteram também as relações sociais em seus aspectos identitários. A favor do novo e

do  progresso,  ruas  e  nomes eram refeitos  “enquanto  se  seguia”.  Assim,  “o  tipo

miúdo do importante e moderno Ato de Emancipação continha uma injunção contra

o sossego da certeza” (BAUMAN, 1998, p. 94). 

Portanto,  as  modificações  no espaço  urbano  faziam revolver  também as

definições por classe existentes, em que cada grupo ocupava determinado espaço.
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O  moderno,  então,  é  se  fixar  no  movimento.  As  identidades  são  constituídas,

prenhes  do  que  podem  vir  a  ser.  São  papéis  a  se  desempenhar,  assim  como

Baudelaire, que assumia diferentes personalidades. 

1.2  A  transição  da  modernidade  à  pós-modernidade:  a  permanência  da

incerteza

Conforme sinaliza Harvey (2010), a incapacidade do fordismo para driblar as

crises do capitalismo se mostrou evidente nas décadas de 1960 e 1970, revelando a

necessidade de um modelo que exigia maior flexibilidade em detrimento da rigidez

do mercado e dos investimentos de capital fixo de larga escala: 

A acumulação flexível [...] caracteriza-se pelo surgimento de setores
de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de
serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente
intensificadas  de inovação comercial,  tecnológica  e  organizacional
(HARVEY, 2010, p. 140). 

Com isso, há a ampliação do setor de serviços e o que Harvey denomina

“compressão  do  espaço-tempo  no  mundo  capitalista”,  com  a  comunicação  via

satélite e a queda dos custos com o transporte que facilitaram a tomada de decisões

e a divulgação das mesmas. Assim, houve maior mobilidade para a implantação de

indústrias  em  países  sem  tradição  no  setor,  ainda  nos  moldes  fordistas,

principalmente em locais em que os contratos de trabalho não existiam ou eram

pouco respeitados. 

Como pano de fundo, o mundo vivia um período de pós-guerra, em que os

mercados europeus se reerguiam e havia o fortalecimento da política de substituição

de importações no Terceiro Mundo, em especial na América Latina. 

Em função dessas alterações na economia, implicando a redução do modelo

de  trabalho  mais  fixo  e  aumento  do  setor  de  serviços,  houve  também  o

enfraquecimento da atuação dos sindicatos. Aproveitando-se desta fragilidade e da

mão de obra excedente, “os patrões tiraram proveito para impor regimes e contratos

de trabalho mais flexíveis” (HARVEY, 2010, p. 143). 
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Modernizar a maneira como a empresa é dirigida consiste em tornar
o trabalho 'flexível' – desfazer-se da mão de obra e abandonar linhas
e locais de produção de uma obra, sempre que uma relva mais verde
se divise em outra parte, sempre que possibilidades comerciais mais
lucrativas,  ou  mão de obra  mais  submissa  e  menos  dispendiosa,
acenem de longe (BAUMAN, 1998, p. 50). 

Segundo Harvey (2010), a grande recessão do ano de 1973, provocada por

uma  onda  inflacionária,  pelo  aumento  do  preço  do  petróleo  em  função  da

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e pela decisão árabe de

embargar  as  exportações  de  petróleo  ao  Ocidente  durante  a  guerra  árabe-

israelense, colocou em marcha uma nova estruturação econômica e social. 

Por sua vez, Castel  (2010) menciona os movimentos sociais surgidos na

França  de  1968  que  já  desejavam  ultrapassar  as  questões  relacionadas  à

seguridade social, a partir da busca da “celebração do instante”:

 

A palavra de ordem 'mudar a vida' exprime a exigência de recuperar
o exercício de uma soberania do indivíduo diluída nas ideologias do
progresso,  da rentabilidade e do culto das curvas de crescimento,
pelo  que,  como  diz  uma  inscrição  nas  paredes  da  Sorbonne,
'ninguém se apaixona'.  Através do hedonismo e da celebração do
instante – 'já, imediatamente' –, expressa-se também a recusa em
entrar na lógica da satisfação diferida e da existência programada
que implica o planejamento estatal da segurança: as proteções têm
um  preço;  são  pagas  com  a  repressão  dos  desejos  e  com  a
aceitação  do  torpor  de  uma  vida  em  que  tudo  está  decidido
antecipadamente (CASTEL, 2010, p. 504). 

Os movimentos sociais surgidos ao final da década de 1960 são apontados

por  Harvey (2010)  como um marco para a pós-modernidade:  “total  aceitação do

efêmero, do fragmentário, do descontínuo e do caótico que formavam uma metade

do conceito baudelairiano de modernidade” (HARVEY, 2010, p. 49). Como referencia

Bauman (1998, p. 20), “o mundo pós-moderno está se preparando para a vida sob

uma condição de incerteza que é permanente e irredutível”. 

Neste mundo, os limites entre o que é pureza e o que é sujeira/estranho,

padrões estabelecidos de tempos em tempos, como o próprio Bauman cita no livro

O mal-estar da pós-modernidade, são reconfigurados sob outra ótica, adaptada a

uma  realidade  em  que  as  instâncias  públicas  são  instáveis,  diferentemente  do

projeto moderno em que a formação da identidade se fazia a partir da interface com
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o Estado, ou seja, o projeto individual caminhava ao lado do projeto social: 

A diferença essencial entre as modalidades socialmente produzidas
de  estranhos  modernos  e  pós-modernos  [...]  é  que,  enquanto  os
estranhos  modernos  tinham  a  marca  do  gado  da  aniquilação,  e
serviam como marcas divisórias para a fronteira em progressão da
ordem a ser constituída, os pós-modernos, alegre ou relutantemente,
mas por consenso unânime ou por resignação, estão aqui para ficar.
[...]  Pode-se  dizer:  um  novo  consenso  teórico  e  ideológico  está
emergindo para substituir um outro, que tem mais de um século. Se a
esquerda e a direita, os progressistas e os reacionários do período
moderno concordam em que a estranheza é anormal e lamentável, e
em que a ordem do futuro, superior (porque homogênea), não teria
espaço para os estranhos, os tempos pós-modernos estão marcados
por  uma concordância  quase universal  de que  a  diferença  não é
meramente  inevitável,  porém  boa,  preciosa,  e  precisando  de
proteção, de cultivo (BAUMAN, 1998, p. 43 e 44). 

Essa mesma conclusão é vista na concepção de Harvey (2010, p. 49), que

afirma:  “o  pós-modernismo nada,  e  até  se  espoja,  nas fragmentárias  e  caóticas

correntes da mudança, como se isso fosse o que existisse”.  Fato que repercute

também na linguagem: 

[...]  considera-se  'pós-moderna'  a  incredulidade  em  relação  aos
metarrelatos.  E,  sem dúvida um efeito do progresso das ciências;
mas este progresso, por sua vez, a supõe. Ao desuso do dispositivo
metanarrativo  de  legitimação  corresponde  sobretudo  a  crise  da
filosofia metafísica e a da instituição universitária que dela dependia.
A função narrativa perde seus atores (functeurs), os grandes heróis,
os  grandes perigos,  os grandes périplos  e o  grande objetivo.  Ela
dispersa  em  nuvens  de  elementos  de  linguagem  narrativos,  mas
também  denotativos,  prescritivos,  descritivos  etc.,  cada  um
veiculando  consigo  validades  pragmáticas  sui  generis  (LYOTARD,
1988, p. XVI). 

Os  metarrelatos  também  se  esvaem  porque  a  internet  permite  uma

horizontalização  das  vozes,  diferentemente  de  contexto  em  que  os  suportes

estáticos predominam e valorizam verdades absolutas: 

Com a escrita, e mais ainda com o alfabeto e a imprensa, os modos
de  conhecimento  teóricos  e  hermenêuticos  passaram  portanto  a
prevalecer  sobre  os  saberes  narrativos  e  rituais  das  sociedades
orais.  A exigência de uma verdade universal,  objetiva e  crítica só
pôde se impor numa ecologia cognitiva largamente estruturada pela
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escrita,  ou,  mais  exatamente,  pela  escrita  sobre  suporte  estático
(LÉVY, 1996, p. 38).

Assim,  no  período  em  que  a  internet  é  cada  vez  mais  acessível,

proporcionalmente existem mais textos a serem escritos e compartilhados na rede.

Há uma mudança da era do livro-raiz, definição de Deleuze e Guattari em Mil Platôs

– Capitalismo e Esquizofrenia (volume I), para o livro-rizoma. 

O primeiro modelo se faz a partir de uma unidade principal seguindo uma

lógica  binária.  O  segundo  apresenta  multiplicidade,  posto  que  o  rizoma,

“diferentemente das árvores ou de suas raízes, conecta um ponto qualquer com

outro ponto  qualquer  e  cada um de seus traços não remete  necessariamente a

traços de mesma natureza” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 32). 

O sujeito do Iluminismo, que inaugura o projeto da Modernidade, pretendido

pelos pensadores deste que foi um movimento cultural, filosófico, científico, político a

partir do século XVIII na Europa, era centrado, unificado. Como Stuart Hall chamou a

atenção,  era uma concepção individualista e sem qualquer esboço de alteração,

construída sob uma base racional, que pretendia eliminar as marcas da religião, da

tradição e da superstição. “Somente por meio de tal projeto poderiam as qualidades

universais,  eternas e  imutáveis  de  toda a  humanidade ser  reveladas”  (HARVEY,

2010, p. 23). 

É  instigante  perceber  que  os  projetos  que  cresceram  em  meio  à

Modernidade  pretendiam  uma  ruptura  com  as  engrenagens  que  moviam  a

humanidade.  Em  nome  do  progresso,  o  passado  se  tornou  sinônimo  de

obscurantismo.  Nesse movimento de oposição às  práticas  políticas,  econômicas,

culturais do passado, perde-se um eixo norteador. 

No texto  Nascimento e morte do sujeito moderno,  Stuart  Hall  trata dessa

questão ao analisar as mudanças que acabaram por provocar um caminho para a

fragmentação da pós-modernidade ou a total aceitação do efêmero, como analisou

Harvey a partir das ideias de Baudelaire. 

Hall trata da compreensão do homem sobre si mesmo quando não mais se

percebe  apoiado  por  tradições  e  estruturas,  geralmente  divinas.  Essa  mudança,

segundo ele, acontece entre o Humanismo Renascentista e o Iluminismo, quando o

nascimento do indivíduo soberano alterou, de forma considerável, a relação com o
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passado. 

No entanto,  esse sujeito  passou a reunir  duas características distintas:  é

indivisível,  mas também é único,  singular.  Para Hall,  à medida que a sociedade

moderna se torna mais complexa, mais a compreensão do homem sobre si mesmo

adquire uma forma social,  coletiva,  em função da própria  contradição do projeto

moderno e suas consequências para a sociedade. 

O século XX chegou e junto com ele todo o massacre advindo de duas

guerras mundiais e das barbaridades praticadas na Alemanha durante o nazismo.

Assim, conforme salienta Harvey, todo otimismo com o projeto iluminista “deitou por

terra”. É que a razão instrumental, que controlaria a natureza, virou temeridade, pois

poderia também ser utilizada para oprimir o homem. “Quaisquer que tenham sido os

ideais históricos e sociais do modernismo em seu início, no final da Segunda Guerra

Mundial  suas  promessas  inovadoras  haviam  se  transformado  em  símbolos  –  e

causas – de alienação e desumanização” (HUTCHEON, 1988, p. 46).  

1.3 Mutação política e econômica: #somos todos precários

Experimentamos um mundo mergulhado em incertezas, refletidas na própria

formação  identitária  dos  indivíduos,  que  vivem  em  processo  de  recriações,

sobreposições, em uma “identidade palimpsesto” (BAUMAN, 1998, p. 36). E em um

mundo sem muitas certezas, as barreiras ficam esfumaçadas. 

Em um mundo globalizado,  segundo Negri  e  Hardt,  as  fronteiras  para  a

produção e a troca diminuem, permitindo maior fluxo de dinheiro, bens e pessoas.

Nesta nova conjuntura que se forma sob o Império, definida pelos autores como uma

nova forma global de economia, os Estados-nação não conseguem controlar mais

os fluxos. No entanto, eles chamam a atenção para uma característica: a queda da

soberania dos Estados-nação não implica queda da soberania, mas uma alteração

desta a partir de uma conjuntura de controles nacionais e supranacionais. 

Com  o  enfraquecimento  dos  Estados-nação1 (e  o  enfraquecimento  da

1 Negri e Hardt, no livro Império, tratam da diminuição do controle dos fluxos econômicos (e também
culturais)  por  parte  dos  países.  Um exemplo  disso  é  o  escândalo  do  HSBC suíço  que  envolve
empresários,  artistas,  jogadores,  traficantes  de diamantes  e  até  a  empresa  jornalística  argentina
Clarín em uma grande trama de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, somando altas fortunas em
sonegação  de  impostos.  O  jornal  francês  Le  Monde  teve  acesso  aos  dados  secretos  de  uma
investigação iniciada em 2008, pelo governo da França, por meio de informações vazadas do ex-
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política de bem-estar social), novas configurações são feitas no aspecto econômico:

a produção imaterial ganha espaço, criando outro modelo de atuação. As divisões

entre os três mundos (Primeiro,  Segundo e Terceiro) não são rígidas.  Assim, as

formas de atuação do Império se reconfiguram: 

Em  contraste  com  o  imperialismo,  o  Império  não  estabelece  um
centro territorial de poder, nem se baseia em fronteiras ou barreiras
fixas.  É um aparelho de descentralização e desterritorialização do
geral  que incorpora gradualmente o mundo inteiro dentro de suas
fronteiras  abertas  e  em  expansão  [...].  Na  pós-modernização  da
economia global, a produção de riqueza tende cada vez mais ao que
chamaremos  de  produção  biopolítica,  a  produção  da  própria  vida
social, na qual o econômico, o político e o cultural cada vez mais se
sobrepõem e se completam um ao outro (HARDT; NEGRI, 2001, p.
12 e 13). 

Desse modo, a partir do paradigma econômico, ganhou papel de destaque

uma mão de  obra  comunicativa  em detrimento  de  uma mão de  obra  da  lógica

industrial.  As  formas  de  luta  se  reconfiguram nesse  contexto  globalizado.  Neste

ambiente, as relações de trabalho são precarizadas. 

Ser trabalhador/produtor cognitivo e ter acesso à cidadania material
não são mais dois momentos que coincidem, essa separação entre
dinâmica  da  geração  de  renda  e  dinâmica  do  emprego  coloca
desafios  novos,  pois  se  trata  de  uma  das  principais  causas  da
amplificação dos fenômenos de exclusão social  (flexibilização dos
direitos  trabalhistas,  amplificação  da  informalidade,  redução  da
proteção social etc.), de enfraquecimento das organizações sindicais
e,  em  última  instância,  de  desmanche  da  própria  dinâmica  da
representação. O 'emprego' não consegue mais ser a alavanca da
distribuição da renda: seja porque ele encolhe (não necessariamente
de  maneira  absoluta,  mas  certamente  com  relação  às  taxas  de
crescimento), seja porque ele é flexibilizado, fragmentado no tempo e
no espaço (BENTES, 2007, p. 12).

 

Negri analisa ainda o modo pelo qual a multidão pode se contrapor a este

funcionário do HSBC, franco-italiano especialista em informática, Hervé Falciani. Ao descobrir que o
esquema envolvia mais de 200 países, o Le Monde decidiu compartilhar todo o material com o ICIJ
(Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos), uma rede que integra 185 jornalistas de mais
de 65 países. O projeto intitulado  SwissLeaks  reúne quase 60 mil arquivos que fornecem detalhes
sobre mais de 100 mil clientes do HSBC e a movimentação de suas contas bancárias entre 1988 e
2007, que somam mais de US$ 100 bilhões em depósitos. Disponível em:
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/39464/swissleaks+conheca+cinco+casos+revelados+
pelo+vazamento+de+contas+do+banco+hsbc+na+suica+.shtml. Acessado em fevereiro de 2015.

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/39464/swissleaks+conheca+cinco+casos+revelados+pelo+vazamento+de+contas+do+banco+hsbc+na+suica+.shtml
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/39464/swissleaks+conheca+cinco+casos+revelados+pelo+vazamento+de+contas+do+banco+hsbc+na+suica+.shtml
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Império,  que não tem lastro  nos Estados Unidos,  criando um contra-Império.  No

entanto, é preciso entender  a conceituação dos autores ao conceito de multidão,

como compreendida na Modernidade por Baudelaire, sendo penetrável, apartada de

si,  ou mesmo de teóricos, como Hobbes, Maquiavel,  que referenciavam multidão

como povo ou plebe. 

Para Negri, o povo é representado como unidade diante de um Estado e os

termos massa ou plebe são utilizados para nomear uma força social  irracional  e

passiva,  violenta e perigosa, portanto facilmente manipulável.  Já multidão é uma

multiplicidade que age. 

Diferentemente de povo,  a multidão não é uma unidade mas,  em
contraste  com  as  massas  e  a  plebe,  podemos  vê-la  como  algo
organizado.  Trata-se,  na  verdade,  de  um  ator  ativo  da  auto-
organização. Uma das grandes vantagens do conceito de multidão é
assim  o  de  neutralizar  o  conjunto  de  argumentos  modernos
assentados  sobre  a  premissa  do  'temor  às  massas'  ou  sobre  a
'tirania da maioria', argumentos frequentemente utilizados como uma
forma  de  chantagem  para  nos  forçar  a  aceitar  (e  até  mesmo
reclamar) nossa própria servidão (NEGRI, ?, p. 18).

Ainda segundo Negri, multidão é a multiplicidade das singularidades, sendo

um conceito  de  classe,  sob  um ponto  de  vista  diferente  do  conceito  de  classe

trabalhadora,  que se  torna limitado para  o novo contexto,  tanto  no que tange à

produção (já que inclui um núcleo determinado, como operários de fábrica), quanto

no que diz respeito à cooperação social,  uma vez que compreende apenas uma

pequena parcela de trabalhadores que operam no conjunto da produção social. 

O Império é mais facilmente confrontado com a força social  da multidão,

visto que não há mediadores, o que torna a capacidade de revolução muito maior

que durante o período moderno. 
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2. PROTESTOS EM REDE: INSATISFAÇÕES COMPARTILHADAS 

“Não espere nada do centro
Se a periferia esta morta” (MundoLivre S/A)

Durante  o  mês  de  junho  de  2013  aconteceram  protestos  no  Brasil  que

revelaram diversas reivindicações da população e também o mero extravasamento

de insatisfações contra a corrupção/a impunidade no país. Essas ações, por não

terem uma pauta específica, ganharam múltiplas interpretações, que acabaram por

gerar ora esperanças ora preocupações e se transformaram em sinal de alerta para

parte da esquerda brasileira, a partir do momento em que manifestantes começaram

a  utilizar  o  slogan  “o  gigante  acordou”,  pautando-se  por  um  nacionalismo

exacerbado e tentando obscurecer bandeiras de partidos políticos. 

Desse desentendimento, surgiu uma tensão entre os partidos políticos que

“sempre  estiveram nas  ruas”  e  aqueles  que  até  junho  de  2013  não  as  haviam

experimentado  como  espaço  para  a  reivindicação  social.  Afinal,  o  que  estava

acontecendo  e  quem  eram  aqueles  cidadãos  que  foram  às  ruas  protestar?  Os

estudos feitos acerca desse momento histórico (e movimentos que aconteceram em

todo o mundo no decorrer  dos últimos anos) apontam para o esvaziamento dos

modelos tradicionais de reivindicação (partidos políticos, sindicatos etc). 

O protesto estopim para todo o país foi o convocado pelo Movimento Passe

Livre (MPL) e realizado em São Paulo contra o aumento de R$0,20 nas tarifas do

transporte  público.  O  que  poderia  ser  mais  um  protesto  contra  o  aumento  de

passagem foi o início de uma onda que afetou todo o país, inclusive outras nações,

quando brasileiros residentes em outros países resolveram também ir às ruas em

apoio ao que ocorria em sua terra natal. 

A aparente banalidade da causa, que levou milhões de brasileiros às ruas,

logo foi  respondida:  “Não é só pelos 20 centavos”,  externando que motivos não

faltavam para ocupar o espaço público. Nas palavras do sociólogo Michel Maffesoli é

uma explosão de insatisfação que continuará, tal como aconteceu em São Paulo no

início de 2015: 

Quando não estamos contentes com a situação econômica, política,



27

social,  moral,  há  uma  lenta  insatisfação  que  se  acumula  até  um
ponto de saturação. Em determinado momento, acontece a faísca,
um pretexto, que inflama essa profunda insatisfação. No Brasil foram
os tais 20 centavos, algo absolutamente ridículo, mas que foi a gota
d‘água.  Foi  a  tarifa  do ônibus,  mas poderia  ter  sido a  greve  dos
professores ou a construção dos estádios de futebol. Algo detonou a
revolta no Brasil, que vai continuar a se manifestar2. 

As convocações foram feitas pelas redes sociais e não havia um grupo ou

organização que liderasse esse clamor, sendo mais uma característica antagônica

aos  modelos  clássicos  de  protesto.  As  redes  sociais  foram  ainda  amplamente

utilizadas pelos manifestantes para informar o que acontecia nos atos e não era

veiculado  na  mídia  tradicional,  contribuindo  para  mostrar  muitos

olhares/perspectivas acerca dos ataques policiais e afastando-se da ênfase aos atos

de  vandalismo  (termo  demasiadamente  empregado  e  difundido  nos  programas

jornalísticos televisivos e em jornais impressos de circulação nacional3). 

Nesta  parte,  trataremos  das  manifestações  políticas  convocadas  e

divulgadas via redes sociais e de um modelo em rede que atravessa nossa vida

modificando os processos de produção e circulação de textos, sem deixar de refletir

sobre  a  alteração  na  aquisição  do  conhecimento.  Falaremos  também  sob  um

modelo de gestão que não utiliza o fazer político a favor de seus cidadãos, visto que

prioriza o interesse de grupos econômicos. 

2.1 Rede – rua – rede: já não somos os mesmos

 

O deputado estadual Marcelo Freixo4, ao se referir aos protestos ocorridos

2 MAFFESOLI, M. Entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo do dia 26 de outubro de 2013. 
Disponível em:  https://netativismo.wordpress.com/2013/10/29/maffesoli/. Acessado em dezembro de
2014. 
3 Sobre  a  cobertura  feita  pelas  grandes  empresas  de  comunicação:  “A primeira  reação  foi  de
condenação pura e simples. As manifestações deveriam ser reprimidas com rigor ainda formal. À
medida, no entanto, que o fenômeno se alastrou, a velha mídia alterou radicalmente sua avaliação
inicial.  Passou  então  a  cobrir  em  tempo  real  os  acontecimentos,  como  se  fosse  apenas  uma
observadora imparcial, que nada tivesse a ver com os fatos que desencadearam todo o processo”
(LIMA, 2013, p. 92).  
4 Depoimento colhido no debate realizado no dia 30 de julho de 2013, logo após a exibição do filme
“Hannah Arendt”,  com o antropólogo,  escritor  e  especialista  em segurança  pública  Luiz  Eduardo
Soares e o deputado estadual Marcelo Freixo. Com mediação da professora Ivana Bentes, a mesa
teve como tema “Brasil hoje: A atualidade da banalidade do mal”. O debate aconteceu na Estação Rio
2,  em  Botafogo,  zona  sul  do  Rio,  e  foi  transmitido  ao  vivo  pelo  site  postv.org.  Disponível  em:
http://www.youtube.com/watch?v=QcYJC3U2sq4,  http://www.youtube.com/watch?v=48eQHYKwPy0,
http://www.youtube.com/watch?v=iqUdYIZQocE,  http://www.youtube.com/watch?v=PLHagR2R3Oc.

http://www.youtube.com/watch?v=PLHagR2R3Oc
http://www.youtube.com/watch?v=iqUdYIZQocE
http://www.youtube.com/watch?v=48eQHYKwPy0
http://www.youtube.com/watch?v=QcYJC3U2sq4
https://netativismo.wordpress.com/2013/10/29/maffesoli/
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com maior  intensidade em junho e  mais  dispersos  em julho  e  agosto  de  2013,

afirmou  que  “nosso  sistema  cognitivo  está  em  crise.  Não  dá  para  analisar  os

protestos que aconteceram recentemente com outros fatos históricos, como Diretas

Já, Fora Collor, 1968”, já que as associações não deixaram de ser feitas. 

Por sua vez, o sociólogo Michel Maffesoli ressalta que ainda não é possível

dar  uma  resposta  a  esse  movimento.  Para  ele,  seria  necessária  uma  profunda

mudança  nas  relações  políticas:  “Não  sei  se  o  mundo  político  pode  dar  uma

resposta, qualquer que seja ela. Seria necessário que ele mudasse completamente

de paradigma”5. Essas palavras de Maffesoli explicam de certa forma o impasse que

o  Brasil  vive  no  início de  2015:  impeachment  da  presidenta  Dilma  Rousseff  ou

Reforma Política? Esta última pouco comentada nas principais pautas do jornalismo

político. 

Já o sociólogo espanhol Manuel Castells se refere aos protestos no Brasil

em 2013 como reveladores do sentimento de desrespeito que acomete os cidadãos. 

Em algum momento,  há um fato  que traz à tona uma indignação
maior.  [...].  O  fato  provoca  a  indignação  e,  então,  ao  sentirem a
possibilidade de estarem juntos, ao sentirem que muitos que pensam
o mesmo fora do quadro institucional,  surge a esperança de fazer
algo diferente. O quê? Não se sabe, mas seguramente não é o que
está aí. Porque, fundamentalmente, os cidadãos do mundo não se
sentem representados pelas instituições democráticas. Não é a velha
história da democracia real, não. Eles são contra esta precisa prática
democrática em que a classe política se apropria da representação,
não presta contas em nenhum momento e justifica qualquer coisa em
função dos interesses que servem ao Estado e à classe política, ou
seja,  os interesses econômicos,  tecnológicos e culturais.  Eles não
respeitam  os  cidadãos.  É  esta  a  manifestação.  É  isso  que  os
cidadãos sentem e pensam: que eles não são respeitados6. 

Um dissabor,  aliás,  que atinge os  cidadãos de muitos países com perfis

político-econômicos bem variados, perpassando democracias e derrubando regimes

ditatoriais7. Ao analisar as manifestações que vêm acontecendo no mundo há alguns

Acessado em agosto de 2013. 
5 Idem ao 2.
6 CASTELLS, M. Disponível em: http://www.acessepiaui.com.br/vc-no-acesse/soci-logo-manuel-
castells-analisa-protestos/23162.html. Acessado em agosto de 2013.
7 É preciso ressaltar também as incoerências de alguns movimentos que aconteceram no mundo,
como a Primavera Árabe,  em 2010,  em alguns  países do Oriente  Médio  que levou  milhares  de
pessoas às ruas.  No entanto,  alguns países se transformaram em um reduto para o extremismo

http://www.acessepiaui.com.br/vc-no-acesse/soci-logo-manuel-castells-analisa-protestos/23162.html
http://www.acessepiaui.com.br/vc-no-acesse/soci-logo-manuel-castells-analisa-protestos/23162.html
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anos, ele mapeou um modelo comum em todos eles que denominou “multimodal”: 

Inclui redes sociais on-line e off-line, assim como redes preexistentes
e  outras  formadas  durante  as  ações  do  movimento.  Formam-se
redes dentro do movimento, com outros movimentos do mundo todo,
com a blogsfera da internet,  com a mídia e com a sociedade em
geral.  As tecnologias que possibilitam a constituição de redes são
significativas por fornecer a plataforma para essa prática continuada
e que tende a se expandir, evoluindo com a mudança de formato do
movimento (CASTELLS, 2013, pp. 159 e 160).

Castells (2013, p. 161) também argumenta sobre a formação de “espaço da

autonomia, que é a nova forma espacial dos movimentos sociais em rede”. Muito

além de descrever os movimentos, o sociólogo apresenta novas relações sociais

formadas a partir das redes. 

Relações de companheirismo e não comunidade, haja vista que o que está

em jogo é uma série de valores comuns, que passam a ser enxergados no momento

do movimento, pois cada cidadão ingressa com seu repertório próprio de objetivos e

motivações:  “O que esses movimentos  sociais  em rede estão propondo em sua

prática é uma nova utopia no cerne da cultura da sociedade em rede: a utopia da

autonomia do sujeito em relação às instituições da sociedade” (CASTELLS, 2013, p.

166). 

Ainda  segundo  Castells  (2013),  a  internet  foi  criada  sem  um  centro  de

comando. É descentralizada em sua concepção. Qualquer indivíduo pode interagir,

sendo  sujeito  de  seus  próprios  projetos  e  sem  se  pautar  por  programas

institucionalizantes. Isso se reflete na falta de lideranças dos protestos mundiais,

incluindo  as  manifestações  brasileiras.  Todos  revelam  um  caráter  pontual  e

espontâneo. 

religioso: “A euforia, quando começou o movimento, era fruto de ilusões, mas era justificada pelo fato
de que os povos da região começaram a sair massivamente às ruas com disposição para impor a sua
vontade. No entanto, o ato de sair às ruas não bastou por si só para conseguir os objetivos a que
aspiravam. Houve um enorme levante popular na região do Oriente Médio e da África do Norte, mas
com forças progressistas débeis e/ou desorientadas. Inclusive num país como a Tunísia, onde existe
uma potente organização progressista em forma de movimento sindical  dominada pela esquerda,
esta última carece de uma estratégia acertada. Caíram na armadilha da bipolarização entre duas
forças  igualmente  reacionárias:  os  antigos  regimes,  por  um  lado,  e  as  forças  da  oposição
fundamentalista  islâmica,  por  outro”.  A  “Primavera  Árabe”  acabou  em  inverno.  Disponível  em:
http://www.insurgencia.org/a-primavera-arabe-acabou-em-inverno/. Acessado em fevereiro de 2015.  

http://www.insurgencia.org/a-primavera-arabe-acabou-em-inverno/
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[...] coalizões frouxas, mobilizações semi-espontâneas e movimentos
ad hoc do tipo neo-anarquista substituem as organizações formais,
estruturadas e permanentes. Movimentos emocionais, muitas vezes
desencadeados por um evento de mídia, ou por uma crise de vulto,
parecem muitas vezes fontes mais importantes de mudança social
que a rotina diária de ONGs zelosas. A Internet torna-se um meio
essencial  de  expressão  e  organização  para  esses  tipos  de
manifestação, que coincidem numa dada hora e espaço, provocam
seu impacto através do mundo da mídia, e atuam sobre instituições e
organizações (empresas, por exemplo) por meio das repercussões
de  seu  impacto  sobre  a  opinião  pública.  Esses  movimentos
pretendem  conquistar  poder  sobre  a  mente,  não  sobre  o  Estado
(CASTELLS, 2003, p. 117).

Os  protestos  em  rede  também  revelam  a  facilidade  para  uma  guinada

brusca nas mudanças de pauta. O movimento no Brasil, em 2013, tinha um viés

inicialmente  definido  e  logo  fora  modificado  para  protestos  difusos  contra  a

corrupção8.  Apesar da força das redes sociais mostrada nestas manifestações, a

capacidade  de  articulação  de  um discurso  conservador  e  moralista  da  televisão

brasileira é latente: 

[...]  desde  que  a  televisão  se  transformou  em  'mídia  de  massa'
hegemônica,  a  cultura  política  que  vem  sendo  construída  e
consolidada no Brasil tem sido a de permanentemente desqualificar
não só a política em si como seus atores. E é no contexto dessa
cultura  política  que  as  gerações  pós-ditadura  foram  formadas,
mesmo não sendo usuárias diretas da velha mídia (LIMA, 2013, p.
90).

Esse novo modo de interação acarreta ainda outras modificações: “Há uma

íntima conexão entre as redes virtuais e as redes da vida em geral. O mundo real

8 Em 2015,  caminhoneiros em vários estados brasileiros organizaram uma greve via  WhatsApp,
conseguindo rápida mobilização. A insatisfação da categoria com questões pontuais também mostrou
outros lados ao ser constatado que alguns manifestantes defendiam o movimento “Fora Dilma”. “A
despeito da distância de tempo e da diferença das circunstâncias é inevitável lembrar que foi uma
greve  de caminhoneiros  que  levou  o  Chile  de Allende  a  uma sensação de caos  e  que  facilitou
imensamente a ação golpista que resultou na ditadura Pinochet. As realidades do Chile da década de
70 e do Brasil de hoje são muito distintas, mas não se pode desprezar o potencial dessa categoria em
especial num país quase que totalmente conectado por rodovias. E falando em conexão, também não
se pode desprezar o fato de que nos dias atuais um movimento como esse à noite é de um jeito e na
manhã seguinte pode se tornar outra coisa completamente distinta. Foi assim em junho de 2013 e por
esse  motivo  muita  gente  tem  imensa  dificuldade  em  tentar  entender  o  que  aconteceu  no  país
naqueles  dias.  Na  sociedade  em  rede  os  movimentos  se  ressignificam  de  uma  maneira
impressionante, em especial quando há uma tentativa clara de ressignificá-los, como parece ser o
caso”. 
Disponível  em:  http://www.revistaforum.com.br/blogdorovai/2015/02/24/o-sinal-vermelho-acende-na-
greve-dos-caminhoneiros/. Acessado em fevereiro de 2015. 

http://www.revistaforum.com.br/blogdorovai/2015/02/24/o-sinal-vermelho-acende-na-greve-dos-caminhoneiros/
http://www.revistaforum.com.br/blogdorovai/2015/02/24/o-sinal-vermelho-acende-na-greve-dos-caminhoneiros/
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em  nossa  época  é  um  mundo  híbrido,  não  um  mundo  virtual  nem  um  mundo

segregado que separaria a conexão on-line da interação off-line” (CASTELLS, 2013,

p. 169). 

Nesse sentido, há a compreensão de que os cidadãos experimentam um

novo bios social, em que processos humanos e não humanos romperam o muro que

ainda  pudesse  existir  entre  espaço  urbano  e  internet.  “Não  'entramos'  mais  na

internet,  ela  nos atravessa de diferentes formas em conexões a céu aberto  que

lutamos para democratizar e acessar. 'Nós somos a rede social‘, como disseram os

manifestantes brasileiros nas ruas” (BENTES, 2013, p. 10). 

Figura 1 – Protesto no Rio de Janeiro 
(Fonte:
https://www.facebook.com/SomosARedeSocial/photos/a.189857671173774.1073741827.1898560111
73940/189857691173772/?type=1&theater) 

Com isso, a relação entre emissor e receptor se reconfigura, haja vista que

nesta experiência  social  marcada pelo atravessamento  da internet  favorece-se o

falar  coletivo.  Acontece  uma  ruptura/distinção  na  hierarquização  comunicativa.

Privilegia-se  e  horizontaliza-se  o  “nós”.  Essa  pluralidade  de  vozes  é  também

característica de um suporte interativo para a veiculação. 

Assim,  no  Brasil,  essa  vivência  mista  foi  o  ponto  nevrálgico  das

manifestações,  visto  que os canais de comunicação via  internet  pulverizaram as

vozes, permitindo que uma enxurrada de ideias, pensamentos, opiniões, poemas

fosse compartilhada. A qualquer cidadão era permitido não só ler o que alguém dizia
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sobre os protestos, mas ele próprio contribuir para a construção de uma narrativa

ampla, dispersa e inconclusa.  Portanto, nas redes sociais não se trata apenas de

mera  troca  de  informações  ou  uma  possibilidade  de  estar  informado,  mas  da

construção de uma trama de subjetividade que perpassa a afetividade dos vínculos

de amizade. 

A narrativa  colaborativa,  ao  contrário  das  narrativas  autorais  da
homepage, encontra na timeline a sua interface padrão. A timeline –
antes de ser um dispositivo técnico – é uma expressão de uma nova
cultura de indiferenciação do consumo e da produção da informação,
cujo traço peculiar  é a instantaneidade em fluxo contínuo de uma
conversa qualquer. Ela marca o engajamento do sujeito naquilo que
escreve e  na ação  coletiva  à  qual  ele  se  vincula  através de  sua
conversação.  Na  concepção  radical  do  design  da  timeline,  há  a
extrema dependência da produção colaborativa.  Se você não tem
amigos, não será lido. Se não é amigo de muitos, não tem acesso
àquilo que todo mundo comenta. Portanto, as redes sociais operam
dentro de uma esfera pública midiática curiosa: não é o veículo de
comunicação  que  constitui  o  público,  mas  o  público  quem  faz  o
veículo comunicacional. A conversação do público constitui o meio. O
DNA  das  redes  sociais  é  o  perfil  convertido  em  autor  coletivo
interconectado com os outros (ANTOUN E MALINI, 2013, p. 213 e
214). 

Essas possibilidades encontram espaço fecundo na internet, que não segue

a lógica da televisão, por exemplo, em que predomina o entretenimento. Segundo

Castells (2003, p. 165), o que se encontra na internet é a “transmissão de fonte

aberta,  a  livre  divulgação,  a  transmissão  descentralizada,  a  interação  fortuita,  a

comunicação propositada e a criação compartilhada”. No entanto, essa interação via

redes sociais também apresenta um viés agressivo, propiciando debates acalorados

e mesmo o ódio exacerbado. 

No campo poético houve também manifestações, em que poetas-cidadãos

colocaram  suas  experiências  vividas  nas  ruas  (ou  mesmo  o acompanhamento

externo aos protestos) em versos.  O poeta Fabiano Calixto fez um chamamento

público no Facebook e lançou, em formato PDF, duas edições da coletânea Vinagre

– uma antologia de poetas neobarracos9 no que denominou “mar virtual”. 

9 A primeira edição da coletânea foi lançada na internet no dia 17 de junho de 2013, contendo a
produção de 81 poetas (com 77 poemas e quatro criações icônicas). A capa foi ilustrada pela arte do
grafiteiro britânico Banksy em que um homem atira flores no lugar de uma bomba incendiária. Quatro
dias depois, foi lançada, também na internet, a segunda edição, ampliada, com capa ilustrada pelo
brasileiro Diego de Sousa, a qual não está sendo analisada nesta pesquisa.  Ao total,  foram 157
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Vinagre  é  um  e-book:  contém  capa,  ficha  catalográfica,  prólogo,

apresentação da obra, epígrafe e uma editora (Edições V de Vândalos). A coletânea

enaltece o vinagre, utilizado nas manifestações para bloquear os efeitos das bombas

de gás lacrimogêneo. É uma obra de organização coletiva, sob a licença Copyleft,

que “tem por base a apropriação e a total implosão dos mecanismos jurídicos de

'propriedade intelectual' e na superação da dicotomia produtor – receptor”10.

Então, nas redes sociais,  a priori, não há espectador (e se houver
será  rechaçado  como  aquele  que  espia:  o  stalker),  mas  uma
comunidade de parceiros em conversa numa  timeline, gerando um
efeito  de  sobreposição  discursiva  no  regime  da  economia  de
atenção. Sua base é a fala transformada nos 'muitos que narram a
partir da ocupação do mundo'. [...]  As redes sociais deixam de ser
regidas pelas relações entre sujeitos emissores e objetos receptores,
para tornarem-se redes de agenciamento coletivo e maquínico de
subjetivação (ANTOUN E MALINI, 2013, p. 214 e 215).

A rede  permite  a  construção  de  uma  trama  de  subjetividades  que  tenta

subverter  o  capitalismo,  incapaz  de  controlar  todos  os  fluxos  de  conteúdo  na

internet11. “O capitalismo não se expande – multiplicando os canais, penetrando nos

níveis  mais  moleculares,  dilatando-se  complacente  para  admitir  o  que  quer

neutralizar, inventando, reutilizando – sem oferecer perigo para si mesmo” (CAIAFA,

2000, p. 61). 

No dia 23 de junho de 2014 entrou em vigor a Lei 12.965/14, conhecida

como  o  Marco  Civil  da  Internet,  sancionada  pela  presidente  Dilma  Rousseff,

tornando-se modelo de inspiração a outros países. Um dos pontos de destaque é a

neutralidade da rede: 

Os provedores de acesso devem tratar todos os dados que circulam
na Internet da mesma forma, sem distinção por conteúdo, origem,
destino ou serviço. Com a neutralidade, por exemplo, um provedor
não pode beneficiar o fluxo de tráfego de um site ou um serviço em

poemas (e poetas). 
10 BELISÁRIO,  A.  Guerrilhas  e  Cópias.  Disponível  em:  http://copyfight.me/livro-copyfight/sobre-
guerrilhas-e-copias-adriano-belisario/. Acesso em maio de 2014. 
11 “O paradoxo capitalista é ter que barrar a socialização, compartilhamento e difusão cada vez mais
veloz da produção, resultado do trabalho cognitivo e afetivo, que não pertencem mais ao capital, mas
resultam das relações sociais de cooperação. Barrar a produção de riqueza do comum com base no
direito  de  propriedade,  Copyright,  máquinas  de  patentes  e  inúmeras  operações  de  criação  de
escassez artificial para impedir a epidemia colaborativa ou os novos mecanismos de captura real e
simbólica da riqueza dos muitos” (BENTES, 2013, p. 11 e 12). 

http://copyfight.me/livro-copyfight/sobre-guerrilhas-e-copias-adriano-belisario/
http://copyfight.me/livro-copyfight/sobre-guerrilhas-e-copias-adriano-belisario/
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detrimento do outro12. 

Ao mesmo tempo em que os movimentos sociais ganham voz na internet,

grupos tradicionais de comunicação também têm espaço garantido, o que permitiu,

por  exemplo,  que durante  a  campanha presidencial  de  2014,  antes  do segundo

turno, houvesse uma espécie de guerrilha na internet, em que notícias veiculadas

em  sites  de  grandes  jornais  ou  revistas  puderam  ser  questionadas  de  forma

contundente no Facebook. 

Um exemplo foram as marchas em nome da família e de Deus, reedição da

marcha de 1964 no contexto da Ditadura Militar no Brasil, que começaram a ser

convocadas para acontecerem no dia 15 de março de 2014. As redes sociais foram

o  exemplo  das  tensões  políticas.  Enquanto  havia  convocação,  a  neutralização

política vinha por meio de memes: 

Figura 2 – Meme contra a Marcha pela família em 2014 
(Fonte:  http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-03-21/marcha-da-familia-com-deus-pela-
liberdade-vira-alvo-de-parodia-nas-redes-sociais.html)

Outro exemplo foi a capa da revista Veja que estampava as fotos de Lula e

Dilma,  afirmando que ambos sabiam do esquema de corrupção na Petrobras.  A

revista foi publicada a dois dias da eleição durante o segundo turno. Com isso, uma

série de capas foi lançada na internet, parodiando o que era noticiado pela  Veja.

12 Marco Civil da Internet. Disponível em: http://culturadigital.br/marcocivil/2014/06/. Acessado em 
janeiro de 2015.

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-03-21/marcha-da-familia-com-deus-pela-liberdade-vira-alvo-de-parodia-nas-redes-sociais.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-03-21/marcha-da-familia-com-deus-pela-liberdade-vira-alvo-de-parodia-nas-redes-sociais.html
http://culturadigital.br/marcocivil/2014/06/
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Abaixo seguem duas paródias das dezenas que “caíram” na rede. 

Figura  3  –  Capa original  da  Revista  Veja  (Fonte:  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/dilma-e-lula-
sabiam-de-tudo-diz-alberto-youssef-a-pf) 

Figuras 4 e 5 – Capas parodiadas da Revista Veja 
(Fonte: http://jornalsportnews.blogspot.com.br/2014/10/capa-da-veja-inspira-avalanche-de.html) 

http://jornalsportnews.blogspot.com.br/2014/10/capa-da-veja-inspira-avalanche-de.html
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/dilma-e-lula-sabiam-de-tudo-diz-alberto-youssef-a-pf
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/dilma-e-lula-sabiam-de-tudo-diz-alberto-youssef-a-pf
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2.2 Rede – rua – rede: cidadãos do mundo em conexão 

A experiência urbana – no que diz respeito a questões de transporte, lazer e

habitação –  parece  colocar  os  cidadãos como forasteiros,  sem direitos,  em seu

próprio território. As vias expressas não dão conta dos carros e ônibus nas horas de

pico, tomando em muitos casos quatro horas dos trabalhadores, por dia, no trajeto

casa-trabalho, trabalho-casa. 

A especulação imobiliária, a falta de espaços públicos para o lazer, a alta

dos preços, não só das passagens dos ônibus (só para citar o Rio Surreal, página no

Facebook que denuncia os preços abusivos praticados em bares, lojas, restaurantes

e supermercados da cidade do Rio de Janeiro).  Esses aparentemente pequenos

dissabores do cotidiano causaram uma ranhura na vida dos cidadãos. 

As  formas  clássicas  de  gerência  do  espaço  urbano  e  da  política  que

deveriam cuidar do bem viver dos cidadãos estão em colapso e desacreditadas. A

violência urbana carioca tenta ser solucionada com UPPs13 (Unidades de Polícia

Pacificadora),  sem  qualquer  preocupação  com  uma  reviravolta  social,  cultural  e

educacional.  Para  quem tem  dinheiro,  os  condomínios  fechados  e  cômodos  se

desencadeiam via especulação imobiliária. É um circo trágico e defasado. 

Diante  desse  quadro,  os  protestos  resvalaram  em  uma  série  de

reivindicações, como se constata em diversos poemas da coletânea: críticas aos

políticos, aos investimentos na Copa das Confederações, à mídia tradicional  e à

ação da polícia. Para o professor, poeta e ensaísta Alberto Pucheu, que assina o

prólogo da antologia, o grito das ruas sinaliza um pedido de respeito: 

o que se quer, parece, é mais mobilidade, mais folga, mais espaço,
mais intervalo, mais respiração, mais lazer, mais saúde, mais cultura,
mais educação, mais, mais, mais, mais... para ficar com o simbólico,
o  que se quer  parece ser  uma movimentação de  vida  mais  bem
resolvida, que favoreça os cidadãos em uma vida mais tranquila. Se
os portugueses têm gritado 'queremos nossas vidas de volta', talvez

13 As  Unidades  de  Polícia  Pacificadora  começaram  a  ser  implantadas  em  2008,  a  partir  da
comunidade Dona Marta, em Botafogo, zona Sul do Rio. Na época, o secretário de segurança pública
José Mariano Beltrame reforçava a ideia de que o projeto não seria plenamente executado se  outros
braços do Estado, como escolas, saneamento básico, cultura, lazer, transporte não fossem efetivados
nas comunidades. Entretanto, no decorrer do processo, foram constatados diversos equívocos, como
treinamento  ineficiente  aos  policiais,  problemas  entre  moradores  e  policiais,  sem  contar  a
permanência da atuação do tráfico de drogas. 
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o grito, ainda ilegível, daqui seja 'queremos nossas vidas', já que, no
sentido das melhoras da qualidade de vida planejadas pelo governo,
muitos aqui só a poderiam ter pela primeira vez14. 

A análise de Pucheu reforça a ideia de Bauman (1998) no que se refere ao

conceito de consumidores falhos, mantidos a partir  de uma política de exclusão,

repressora  do processo de construção da identidade de um grupo oprimido que

experimenta o mundo como armadilha. É o que Castells capta do modelo urbano: 

Passe  livre.  Porque  a  mobilidade  é  um  direito  universal,  e  a
imobilidade estrutural das metrópoles brasileiras é resultado de um
modelo caótico de crescimento urbano produzido pela especulação
imobiliária e pela corrupção municipal. E com um transporte a serviço
da indústria do automóvel, cujas vendas o governo subsidia. Tempo
de  vida  roubado  e  pelo  qual,  além  de  tudo,  deve-se  pagar
(CASTELLS, 2013, p. 178).

O deputado estadual Marcelo Freixo corrobora essa análise de Castells ao

afirmar que a implantação das UPPs, no Rio de Janeiro, por exemplo, não segue o

mapa  da  violência  e  sim  um  projeto  de  cidade  voltado  aos  interesses  de

conglomerados econômicos, que também dominam o sistema de transporte. 

Hoje,  na verdade,  quem domina,  quem administra,  quem pensa a
cidade é  o  capital  privado.  [...]  Por  exemplo:  a  gestão  de todo o
sistema  de  transportes  está  nas  mãos  das  empreiteiras.  Quem
administra  o  metrô  é  a  OAS,  quem  administra  a  Supervia  é  a
Odebrecht,  quem  administra  as  barcas  é  a  CCR.  Eles  ganham
também as concessões de algumas rodovias importantes,  como a
ViaLagos, da mesma CCR15. 

Desse massacre cotidiano é que acontece a burla proporcionada pelo humor

dos  protestos  e  pela  poesia  dos  poetas  neobarracos.  Como  disse  o  poeta  e

professor Alberto Pucheu, havia um grito de mais folga na rotina atravancada por

horas a fio em trânsito. David Harvey, no texto “A liberdade da cidade”, vai além

desse difícil  ir e vir, e chama a atenção para a experiência urbana no sentido da

14 OBRA COLETIVA. Vinagre – uma antologia de poetas neobarracos. Disponível em 
https://www.mediafire.com/view/8xo1155vho004ir/VINAGRE_UMA_ANTOLOGIA_DE_POETAS_NEO
BARRACOS_junho2013.pdf. Acessado em agosto de 2013. 
15 Entrevista do deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL/RJ). Disponível em: 
http://www.viomundo.com.br/denuncias/freixo-globo-e-socia-de-um-projeto-autoritario-de-cidade-e-
trata-do-rio-como-de-grandes-negocios.html. Acesso em novembro de 2014.

http://www.viomundo.com.br/denuncias/freixo-globo-e-socia-de-um-projeto-autoritario-de-cidade-e-trata-do-rio-como-de-grandes-negocios.html
http://www.viomundo.com.br/denuncias/freixo-globo-e-socia-de-um-projeto-autoritario-de-cidade-e-trata-do-rio-como-de-grandes-negocios.html
https://www.mediafire.com/view/8xo1155vho004ir/VINAGRE_UMA_ANTOLOGIA_DE_POETAS_NEOBARRACOS_junho2013.pdf
https://www.mediafire.com/view/8xo1155vho004ir/VINAGRE_UMA_ANTOLOGIA_DE_POETAS_NEOBARRACOS_junho2013.pdf
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alteração das cidades, conforme a expectativa e os desejos dos cidadãos. Ou seja,

havia/há também uma questão subjetiva e afetiva em jogo. 

As ruas, os espaços públicos são, de fato, dos cidadãos. Muito além das

pautas que poderiam ter surgido sobre os variados problemas políticos, econômicos

e sociais  do país,  o  que a insatisfação das Jornadas de Junho nos mostra é a

experimentação das tensões de um espaço urbano gerado a partir de um modelo

desigual que não nos isenta do conflito ou mesmo da violência. 

O direito à cidade não pode ser concebido simplesmente como um
direito individual. Ele demanda um esforço coletivo e a formação de
direitos  políticos  coletivos  ao  redor  de  solidariedades  sociais.  No
entanto, o neoliberalismo transformou as regras do jogo político. A
governança  substituiu  o  governo;  os  direitos  e  as  liberdades  têm
prioridade sobre a democracia; a lei e as parcerias público-privadas,
feitas sem transparência, substituíram as instituições democráticas; a
anarquia  do  mercado  e  o  empreendedorismo  competitivo
substituíram  as  capacidades  deliberativas  baseadas  em
solidariedades sociais (HARVEY, 2013, p. 32). 

Estão  em  jogo  muitos  interesses.  E  nessa  experiência  urbana

contemporânea, atravessada pela internet, surgem novos modelos de atuação e de

pressão às instituições. Como mencionado anteriormente, não são priorizados os

modelos  tradicionais  de  reivindicação  ou  contestação.  Não  se  faz  necessária  a

entrada em um partido político ou sindicato para protestar, haja vista que nossos

modelos estão em crise16. 

Atualmente,  existem  milhares  de  dispositivos  capazes  de  pressionar

entidades governamentais a partir de um clique ou ligação17 e mesmo a criação de

16 “Essas  tecnologias  de  comunicação  não  são  apenas  ferramentas  de  descrição,  mas sim  de
construção e reconstrução da realidade. Quando alguém atua através de uma dessas redes, não está
simplesmente reportando, mas também inventando, articulando, mudando. Isto, aos poucos, altera
também a maneira de se fazer política e as formas de participação social” (SAKAMOTO, 2013, p. 95).
17 Um exemplo é a Rede Nossas Cidades que já existe no Rio de Janeiro e em São Paulo e é “feita
por pessoas que acreditam que cidades melhores começam com cidadãos mais ativos, conectados e
engajados. Aqui, qualquer pessoa pode começar uma mobilização, disponibilizar tempo e talento para
dar aquela força pra mobilização iniciada por outros, colaborar com uma comunidade de centenas de
milhares de membros para desenvolver soluções urbanas, se cadastrar para vigiar espaços públicos,
fazer uma doação para manter nosso trabalho de pé, e muito mais”. 
Disponível em: http://www.nossascidades.org/#network. Acessado em dezembro de 2014. 
Um desdobramento  da atuação da Rede Nossas Cidades é o  Panela  de Pressão,  aplicativo  de
mobilizações  que  permite  contato  direto  com  governantes,  gestores  públicos,  parlamentares,
concessionárias de serviços públicos, políticos em geral e outros tomadores de decisão da cidade. A
pressão se faz a partir do cliqueativismo em que os cidadãos podem enviar mensagens via e-mail,

http://www.nossascidades.org/#network
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aplicativos18 que facilitam o tráfego dos cidadãos ao informar o horário dos ônibus,

por exemplo. Há um protagonismo que não quer mais o que é imposto por governos

e modelos que ignoram o bem viver de seus cidadãos. E estes passam a entender

que as ruas são de todos, assim como a rede que os atravessa e a arte.

COMEÇO DO MUNDO 

O que pode um corpo 
Morto que se 
Descobre vivo? 

Como se dobra 
o sufoco? Como
se alça o asfalto? 

Tudo está à flor 
da pele e 
subterrâneo 

Rua, começo do mundo. 
O que pode um corpo? 
O que pode um povo? 

Nenhuma tropa 
de choque esmaga 
a resposta que somos. 
(Eduardo Sterzi) 

Outro exemplo dessa vontade de experimentar a vivência urbana a partir do

desejo dos cidadãos aconteceu no Recife por meio do Movimento Ocupe Estelita,

iniciado em maio de 2012, antes mesmo da aprovação do Projeto Novo Recife pelo

Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU), no fim da gestão do ex-prefeito João

da Costa (PT). 

O movimento surgiu na esteira de tensões sociais se inspirou no Occupy

Wall Street, atuando de forma crítica aos interesses de grandes grupos, no caso as

construtoras Queiroz Galvão e Moura Dubeaux que planejam a construção de 13

torres  ao longo da orla  portuária  do  Recife,  onde existe  o Cais  José Estelita.  A

Facebook, telefone e Twitter ao alvo da mobilização. 
Disponível em: http://paneladepressao.nossascidades.org/about. Acessado em dezembro de 2014. 
18 “Aplicativos para celulares ajudam na mobilidade urbana na cidade de São Paulo. Programas
gratuitos para celulares permitem que o usuário faça recarga do Bilhete Único, consulte o saldo e
saiba onde está o ônibus”. Disponível em: http://www.capital.sp.gov.br/portal/noticia/3484/#ad-image-
0. Acessado em dezembro de 2014. 

http://www.capital.sp.gov.br/portal/noticia/3484/#ad-image-0
http://www.capital.sp.gov.br/portal/noticia/3484/#ad-image-0
http://paneladepressao.nossascidades.org/about
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ocupação  é  uma  manifestação  dos  cidadãos  pelo  direito  à  cidade.  Essa

reivindicação é um modelo permitido a partir de uma sociedade conectada. 

As  discussões  geradas  nas  redes  sociais  também  resultaram  na
entrega de petição on line com mais de 1,6 mil assinaturas durante
realização de audiência pública,  no dia 22 de março de 2012,  no
plenarinho da Câmara do Recife. Também através das redes sociais,
pelo  menos  1400  pessoas  já  haviam  confirmado  presença  na
ocupação do cais ocorrida no dia 15 de abril de 2012, até três dias
antes  do  evento.  Todas  as  ações  realizadas  tiveram  adesões  e
participações essencialmente desencadeadas pelo debate originado
nas redes sociais (COSTA, 2012, p. 11).

Desde o dia 10 de julho de 2014, os ocupantes se concentraram na praça

Abelardo  Rijo,  vizinho  à  área  do  Cais  José  Estelita,  em  função  de  ameaças  e

ataques  violentos,  que,  segundo  o  movimento,  se  somaram  a  outras  atitudes

truculentas, como perseguições e espionagem digital. 

No site oficial do movimento, mostra-se a preocupação com a ocupação da

cidade de forma a contemplar  a  todos os cidadãos,  reivindicando a participação

popular para os projetos a serem planejados em uma área de 10 hectares do Cais

José Estelita,  priorizando a inclusão social.  Para os ocupantes,  a  área deve ser

utilizada para minimizar os problemas detectados naquela cidade. 

O Movimento Ocupe Estelita não tem por interesse a manutenção do
abandono do Cais, muito pelo contrário. O incrível déficit habitacional
que se verifica na capital de Pernambuco, a necessidade da proteção
ambiental da bacia do Pina, área tão importante para o bem estar da
população  que  vive  ao  centro-sul  da  capital,  e  a  crescente
dificuldade de mobilidade na cidade não nos permitiria defender o
abandono do Cais ao efeito do tempo.  Lutamos, assim, para que o
Cais José Estelita possa minimizar esses problemas a partir de um
debate amplo com a sociedade e que ela, em sua totalidade, seja
beneficiada. Nós lutamos pelo direito à cidade. Lutamos para que o
Cais  seja  ocupado  pela  cidadania,  pela  virtuosidade  que  pode
emergir da sinergia entre mercado, sociedade civil e poder público19. 

Na página do Facebook, o Projeto Novo Recife anunciou, em dezembro de

2014,  a  receptividade  das  obras  por  parte  da  população  após  seu  redesenho,

reforçando que 65% da área serão destinados ao uso público, além “da construção

19 OCUPE ESTELITA. Disponível em: http://www.ocupeestelita.com.br/. Acessado em janeiro de 
2015.

http://www.ocupeestelita.com.br/
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de 200 unidades de habitação de interesse social previstas nas ações mitigadoras”20.

O que se revela desse caso é a tensão ocorrida entre cidadãos-estado-setor

privado para a gestão e uso de um espaço que poderia ser totalmente voltado para

os interesses dos cidadãos. O Ocupe Estelita é exemplo desse incômodo social com

ações que fomentam a segregação, desrespeitam a história das cidades e priorizam

interesses privados e pequenos grupos da sociedade travestidas em discursos do

progresso e desenvolvimento. 

20 PROJETO NOVO RECIFE. Disponível em: http://www.novorecife.com.br/o-projeto. Acessado em 
janeiro de 2015. 

http://www.novorecife.com.br/o-projeto


42

3. RESISTÊNCIA E POESIA: DOS DIAS EM QUE AS RUAS DO BRASIL FORAM

TOMADAS PELOS CIDADÃOS 

“As redes sociais e plataformas não são, no capitalismo cognitivo, 
o equivalente ao chão de fábrica fordista?” 

(Ivana Bentes) 

Em um paralelo com a Primavera Árabe, movimento que derrubou governos

autoritários na Tunísia,  Egito,  Líbia  e Iêmen, vê-se a importância da poesia. Em

2011, a praça Tahrir, no Egito, foi palco para a leitura do poema “Em Jerusalém”, do

poeta e cientista político egípcio Tamim al-Barghouti,  transformado em hino pelos

manifestantes que saíram às ruas do Cairo para cobrar a renúncia do presidente

egípcio Hosni Mubarak. O poema não teve como pano de fundo ou inspiração os

protestos, mas a questão premente do pertencimento. Entretanto, é possível fazer

comparações com o caso brasileiro. 

O poeta egípcio,  em entrevista  ao caderno “Prosa e Verso”,  do jornal  O

Globo21,  falou  sobre  o  papel  da  poesia,  que  “é  a  forma mais  eficiente  de  falar,

intensificar e aprofundar o significado das palavras”. Segundo ele, nos protestos, a

poesia  serve  como  zombaria  à  ordem  e  à  repressão  impostas  pelos  governos

ditatoriais. 

A poesia, em um de seus entendimentos fundamentais, reflete um caráter

subversivo,  porque  propõe  novas  leituras  para  as  palavras  utilizadas,  amplia  o

campo  de  significação  por  meio  da  construção  que  escapa  à  narrativa.  Pelas

palavras,  é  possível  sentir  o  temor  das  ruas,  a  insatisfação,  a  esperança  e,

contemporaneamente,  ver  o  entrelaçar  das  experiências  dos  poetas  enquanto

cidadãos. Os protestos e seu aspecto humorístico22 também são matérias-primas

para os poetas. 

21 Matéria “Tamim al-Barghouti fala sobre impacto da poesia na Primavera Árabe”. Disponível em:
http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2013/04/27/tamim-al-barghouti-fala-sobre-impacto-da-
poesia-na-primavera-arabe-494634.asp. Acessado em dezembro de 2013. 
22 “O humor, no domínio dos protestos, tem sua origem nas redes sociais e assim alcança as ruas.
Esse  seu  deslocamento  invoca  o  exame de  ciberespaços  reconfigurados  nas  ruas  de  principais
cidades brasileiras. É assim que ele se materializa e, a partir dessa fusão, apoia-se em recursos
narrativos diversos, ironia, metáfora, paródia, palavras de ordem, etc.” CARVALHO, N. “O gigante
acordou na rede e foi à rua, risível e violento”. 
Disponível em: http://netativismo.files.wordpress.com/2013/11/artigos-gt7-v2.pdf. Acessado em janeiro
de 2014. 

http://netativismo.files.wordpress.com/2013/11/artigos-gt7-v2.pdf
http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2013/04/27/tamim-al-barghouti-fala-sobre-impacto-da-poesia-na-primavera-arabe-494634.asp
http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2013/04/27/tamim-al-barghouti-fala-sobre-impacto-da-poesia-na-primavera-arabe-494634.asp
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Em uma nova lógica social, o poema é redimensionado. Das proposições

dadaístas de pegar palavras em uma sacola e criar versos/frases, ele agora tem

infinitas  possibilidades  de  criação  com a  internet  e  seu  caráter  hipertextual  por

excelência23. E em uma vivência em rede e no contexto de manifestações, vimos

poetas-cidadãos que resolveram estar reunidos nas ruas a tantos outros brasileiros,

colocando em versos as balas de borracha, a aparente falta de amor em SP, as

colagens  de  letras  de  músicas  e  referências  políticas  em  clara  contestação  a

questões de originalidade, como os poemas “Opus Opera”, “Preto no Branco” e “O

grito do sangue Tupiniquim”. 

Em 2013, vimos poetas utilizando como matéria-prima questões cotidianas e

prementes aos brasileiros, além de estarem linkados/ou mergulhados no mar da

internet,  podendo  ter  seus  textos  lidos  por  tantas  outras  pessoas  no  calor  dos

protestos, servindo como espelho para o que acontecia nas ruas de todo o país,

como  evidenciou  o  poeta,  crítico  literário  e  professor  Eduardo  Sterzi:  “Um bom

poema é no plano da linguagem o que uma manifestação é no plano da política. [...].

Todo poema tem um quê de quebra-quebra, todo poeta é um pouco 'vândalo'”24,

ideia também defendida pelo vândalo poeta Raphael Gancz: 

COTURNOS 

No meu poema ninguém manda 
Pode pau, pedra e faca 
Pode couro, coturno, lenço na cara e pulseira de tachas 
No meu poema pode soco-inglês, bomba caseira, de estilhaço 
feita com todas as moedas de troco que você guarda em casa 
No meu poema pode não só vinagre como conhaque, vinho, 
                                       [cachaça 
Gasolina, diesel e álcool 
No meu poema pode agência de banco quebrada, ponto de 
                                       [ônibus depredado carro de luxo 
                                       [virado, impropérios pichados 
                                       [no muro do estado 
No meu poema pode murro na cara da PM, cruzado direto, 
                                       [certeiro, bem dado 
Pode tomar cassetete na marra e enfiar pela garganta do 

23 “As zonas fronteiriças sensíveis de negociação entre o humano e o maquínico, assim como o pivô
de um novo conjunto emergente de relações homem-máquina. Essa relação entre o humano e o
maquínico se processa por meio de uma nova linguagem, um sistema interativo configurado através
de  uma  sintaxe  alinear  interativa  tecida  de  nós  e  conexões  que  é  chamada  de  hipertexto  ou
hipermídia” (SANTAELLA apud DI FELICE, 2009, p. 247).
24 FREITAS, G; SPREIER, P. Ação e Invenção. Jornal O Globo (Caderno Prosa e Verso), Rio de
Janeiro, 27 de julho. 2013. 
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                                       [canalha 
No meu poema pode gás no gabinete do prefeito, lança- 
                                       [chamas na sala do governador 
Pode peitar autoridades, passar fio de nylon no pescoço e apertar 
até fazer falar 
No meu poema pode arrancar cada placa, com o nome de cada rua
que 
                                       [compõe esta cidade 
No meu poema a revolução é a vontade. 

Postura  esta  diferente  dos  poetas  modernos  no  início  do  século  XX

ensimesmados  em  questões  particulares,  afastando-se  dos  leitores  em  uma

linguagem hermética e desvinculados dos meios de comunicação (no caso, o rádio),

tal como uma crítica do poeta João Cabral de Melo Neto25. 

O  que  se  evidencia  na  coletânea  é  a  facilitação  existente  na  pós-

modernidade para o acesso à informação que modifica não só o modo de leitura,

como referencia Lévy (1996), mas também o modo de escrita/produção dos autores,

que fazem as colagens textuais, reunindo lembranças a músicas, a frases políticas e

a outros contextos históricos. 

3.1  “Vinagre”  e  seus  modos  de  produção  e  circulação:  esvanecimento  da

autoria e protagonismo do leitor

Em Literatura e Vida Social, o crítico Antonio Candido (1985, p. 21) chama a

atenção  para  os  aspectos  sociológicos  da  obra  de  arte,  conceituada  como “um

sistema simbólico de comunicação inter-humana”. O autor pontua alguns elementos

de análise da obra de arte sob um viés sociológico. São eles: a estrutura social, os

valores/ideologias e as técnicas de comunicação. 

Pensando nas técnicas de comunicação da contemporaneidade, conforme

ressalta o poeta e professor universitário Pedro Lyra, algumas formas artísticas se

aproveitaram, ao longo do século XX, da profusão dos meios de comunicação de

massa,  que  “sem  maior  compromisso  com  a  tradição  ou  um  projeto  cultural  e

colocando seus produtos ao nível intelectual das massas, oferecem basicamente a

emoção,  o  prazer  ao seu público:  a  música,  no rádio;  a narrativa,  no cinema; e

25 MELO NETO, J. C. “Da função moderna da poesia”. In: Prosa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1998.  P.  97-101.  Disponível  em:  http://pt.scribd.com/doc/97548704/Da-funcao-moderna-da-poesia-
Joao-Cabral-de-Melo-Neto. Acessado em janeiro de 2014. 

http://pt.scribd.com/doc/97548704/Da-funcao-moderna-da-poesia-Joao-Cabral-de-Melo-Neto
http://pt.scribd.com/doc/97548704/Da-funcao-moderna-da-poesia-Joao-Cabral-de-Melo-Neto
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ambas na tevê e hoje na Net” (LYRA, 2008, p. 21). 

Por sua vez, a poesia pôde garantir, nas últimas décadas, seu espaço na

internet,  que  permite  a  livre  circulação  dos  textos,  alcançando  vários

grupos/pessoas,  principalmente  os  jovens.  Lyra  destaca  ainda  a  internet  como

espaço  para  o  desenvolvimento  da  leitura  e  da  escrita  diante  de  tantas

possibilidades dadas ao público: 

O telefone os condenara ao abandono da escritura, até de cartas e
bilhetes – era tudo pelo DDD; o cinema, a televisão, o videocassete e
o DVD, ao da leitura, até de romances – era só assistir. Abrindo a era
do blog, do e-mail, do messenger, do hipertexto, dos sites, dos chats,
do fotolog, das homepages e das comunidades virtuais, ela restaurou
para a juventude o prazer de escrever e de ler.  Com uma prática
nova: a escritura/leitura interativa. E com esta coisa visceral a tantas
atividades,  não  apenas  à  poesia:  uma  linguagem  própria,
transbordante de afetividade e de graça. E, mais importante ainda:
de  liberdade,  na  manifestação  de  pensamentos  e  sentimentos
(LYRA, 2008)26.

A pós-modernidade também compreende diversas mudanças que se dão

nas concepções acerca do estudo histórico e no âmbito da linguagem, implicando

colagens, sobreposições de fatos históricos e a quebra da linearidade discursiva, o

que representa a maior valorização da interpretação do leitor, abrindo espaço para a

estética da recepção: 

A vida cultural é, pois, vista como uma série de textos em intersecção
com outros textos, produzindo mais textos [...]. Esse entrelaçamento
intertextual tem vida própria; o que quer que escrevamos transmite
sentidos que não estavam ou possivelmente não podiam estar na
nossa intenção, e as nossas palavras não podem transmitir o que
queremos dizer. É vão tentar dominar um texto, porque o perpétuo
entretecer  de  textos  e  sentidos  está  fora  do  nosso  controle;  a
linguagem  opera  através  de  nós.  Reconhecendo  isso,  o  impulso
desconstrucionista é procurar, dentro de um texto por outro, dissolver
um texto em outro ou embutir um texto em outro (HARVEY, 2010, p.
53 e 54). 

Segundo  Lévy  (1996),  a  informatização  também  exerce  influência  na

fragmentação da leitura, haja vista que, segundo o autor, as relações hipertextuais

26 Este trecho faz parte do primeiro capítulo do livro  O transe da poesia – Da grandiosidade do
clássico à banalidade do pós-moderno. 
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no suporte digital  são mais rápidas do que em períodos anteriores à informática,

implicando a desterritorialização do texto: 

No ciberespaço,  como qualquer  ponto  é  diretamente  acessável  a
partir de qualquer outro, será cada vez maior a tendência a substituir
as cópias de documentos por ligações hipertextuais: no limite, basta
que o  texto  exista  fisicamente uma única vez na memória  de um
computador conectado à rede para que ele faça parte, graças a um
conjunto  de  vínculos,  de  milhares  ou  mesmo  de  milhões  de
percursos ou de estruturas semânticas diferentes. A partir das home
pages  e  dos  hiperdocumentos  on  line,  pode-se  seguir  os  fios  de
diversos universos subjetivos. (LÉVY, 1996, p. 48). 

Portanto, de acordo com as observações de Lévy (1996),  a novidade de

nosso tempo está no fato de que cada leitor, ao atualizar o texto/dar uma resposta

criativa ao nó que surge a sua frente de forma mais rápida,  pode,  por  meio do

hipertexto,  multiplicar  sentidos,  a  partir  das  construções  realizadas,  não  apenas

modificando  ligações,  mas  também  podendo  acrescentar  nós,  ocorrendo  a

virtualização do texto e da leitura. 

Enfim,  os  leitores  podem  não  apenas  modificar  as  ligações  mas
igualmente  acrescentar  ou  modificar  nós  (textos,  imagens,  etc.),
conectar  um  hiperdocumento  a  outro  e  fazer  assim  de  dois
hipertextos  separados  um  único  documento,  ou  traçar  ligações
hipertextuais  entre  uma  série  de  documentos  […]  Os
hiperdocumentos acessíveis por uma rede informática são poderosos
instrumentos de  escrita-leitura coletiva.  Assim a escrita  e a leitura
trocam seus papéis. Todo aquele que participa da estruturação do
hipertexto, do traçado pontilhado das possíveis dobras do sentido, já
é um leitor. Simetricamente, quem atualiza um percurso ou manifesta
este  ou  aquele  aspecto  da  reserva  documental  contribui  para  a
redação,  conclui  momentaneamente  uma  escrita  interminável.  As
costuras e remissões, os caminhos de sentido originais que o leitor
inventa  podem  ser  incorporados  à  estrutura  mesma  dos  corpus
(LÉVY, 1996, p. 45 e 46).

Com a facilitação para  a  veiculação  de textos  e  imagens via  internet,  a

construção de significados na sociedade se diluiu em rede, por meio da qual  se

estabelece  um  novo  processo  de  ressignificação.  Indo  além,  na  reflexão  da

linguagem em um contexto permeado por novas tecnologias da informação, Lyotard

(1988, p. 4) declara: 
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[...]  hoje em dia já  se sabe como, normalizando,  miniaturizando e
comercializando  os  aparelhos,  modificam-se  as  operações  de
aquisição, classificação, acesso e exploração dos conhecimentos. É
razoável  pensar  que  a  multiplicação  de  máquinas  informacionais
afeta e afetará a circulação dos conhecimentos, do mesmo modo que
o  desenvolvimento  dos  meios  de  circulação  dos  homens
(transportes), dos sons e, em seguida, das imagens (media) o fez. 

No que tange à estrutura social dos protestos brasileiros, os poemas foram

inspirados nas ruas, ganhando diversas conotações, marcadas nas formas e nos

conteúdos apresentados. Alguns dos 81 poemas (sendo quatro criações icônicas) da

primeira edição da coletânea trazem formatos bem distintos entre si. Cinco deles

destacados para a análise: “Opus Opera”, “bOMBADEEFEITO”, “Preto no Branco”,

“O grito do sangue Tupiniquim” e “Transpiração”. 

O primeiro é escrito como se fosse uma ópera.  Dividido em dez atos,  o

poema  realoca  o  clássico.  Não  se  assiste  a  uma  ópera;  a  ópera  está  na  rua,

reconfigurando-se em meio ao caos das insatisfações sociais. No conteúdo, temas

diversos que vão de críticas ao governo de São Paulo até ao samba dos Novos

Baianos. O poema é iconoclasta ao driblar qualquer fronteira que possa ainda existir

entre as concepções do clássico e do popular27. 

OPUS OPERA 

Opusilânime 
O governador é membro 
da Opus Dei Cacetada, 
Opus Dei Spray de Pimenta, 
Opus Dei Tiro de Borracha e da 
Opus Dei Bomba de Gás Lacrimogêneo. 
Depois de seu impeachment 
ele poderia fundar 
a Opus Dei Motivo, 
Opus Dei chilique, 
Opus Dei Mole, 
ou Opus Dei Azar. 
De todo modo, você já 
Opus Deu, Chuchu. 

OpuSalmo 

27 “O importante do debate contemporâneo sobre as margens e as fronteiras das convenções sociais
e artísticas […] é também o resultado de uma transgressão tipicamente pós-moderna em relação aos
limites  aceitos  de  antemão:  os  limites  de  determinadas  artes,  dos  gêneros  ou  da  arte  em  si”
(HUTCHEON, 1991, p. 26).  Relevante frisar o papel importante de Baudelaire já na construção da
prosa poética, apontando para uma escrita fronteiriça.
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É Opus Dando que se recebe 

OpuSamba 
chegou a hora dessa gente 
diferenciada 
vândala e 
cheiradora de vinagre 
mostrar seu valor 

Opusalada 
a pergunta que não quer calar: 
você é Pimenta ou Vinagre? 

Opus Day
Se hay gobierno, soy…. Impeachment! 
Já deu, picolé de chuchu. 

OpuScience 
agora é a PP “polícia pacífica” 
contra o VVV “violentos vândalos de vinagre”
PP x VVV 
de que lado voce samba? 

Opu S. O. S. 
EXISTE PAVOR EM SP 

Opus Ó pus 
Geraldo Alckmin: 
pergunta aí como se diz impeachment em Francês. 
Haddad: 
larga o camembert e pega o avião! Aqui tá Russo, Mano. 

Opuscúlo 
Será que agora a mídia vai dar a cara a tapa? 
Olho por olho de jornalista: 
quem é vândalo, os manifestantes ou a polícia? 

* 

OpusCopa 
A Copa das Como fedem as ações 
(Beatriz Azevedo)

O primeiro ato de “Opusilânime” destaca os atos repressivos do governador

de São Paulo, Geraldo Alckmin, por meio de versos que repetem o termo Opus Dei,

criando associação com grupo homônimo católico ultraconservador. O segundo ato

é  “OpuSalmo”,  com a frase  “É  opus Dando que se  recebe”,  que remete  a  São

Francisco de Assis e ao deputado Roberto Cardoso Alves28. No ato “Opus Day”, o

28 “Famoso lema do PMDB durante o governo do presidente José Sarney ─ 'É dando que se recebe'
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verso  “Se  hay  gobierno,  soy...  Impeachment!”  lembra  a  clássica  frase  “Se  hay

gobierno, soy contra”. 

“OpuSamba”, “OpuScience” e “Opu S. O. S.” remetem a distintos momentos

e estilos musicais brasileiros: à música “Brasil Pandeiro”, do grupo Novos Baianos; à

música “Samba do lado”, do compositor Chico Science, e à “Não existe amor em

SP”29,  do  rapper  Criolo,  respectivamente.  Os  protestos  no  Brasil  e  sua  ampla

repercussão  na  internet,  seja  em  produção  literária  ou  meramente  informativa,

podem  ser  um  passo  à  “construção  de  uma  personalidade  social”,  tal  como

referencia Lyra (2008). 

O segundo poema mostra os efeitos das bombas e gases de efeito moral,

utilizados pela polícia.  Alguns versos se  iniciam com letra  minúscula  e as letras

seguintes  são  colocadas em caixa  alta,  gritando  as  perversões da repressão.  A

sequência de pontos pode ser interpretada como a marca dos lançamentos desses

aparatos repressivos. Também há marcas da oralidade, amplamente utilizada pela

primeira geração do Modernismo Brasileiro. 

bOMBADEEFEITO 
bOMBADEGÁS 
bALADEBORRACHA 

Zum Zois Zrês 
.......................... 
gora nos zóio 
quero vê sua mira 

ZOOOOOOOOOOOM 

mais fácil que esculachá vadia 
....................................... 
pUTA mERDA! 
(Takeshi Ishihara)

Outro  aspecto  colocado  em  evidência  na  coletânea  é  a  questão  da

originalidade.  Há  poemas que utilizam versos de poemas já  conhecidos  em um

─ popularizado pelo falecido deputado Roberto Cardoso Alves”. 
Disponível  em:  http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/tag/roberto-cardoso-alves/.  Acessado  em
novembro de 2014. 
29 O termo também remete ao movimento “Existe amor em SP”. 
Disponível  em:  http://revistaforum.com.br/spressosp/2013/07/existe-amor-em-sp-promove-segundo-
festival-anhangabau-da-felizcidade/. Acessado em agosto de 2013. 

http://revistaforum.com.br/spressosp/2013/07/existe-amor-em-sp-promove-segundo-festival-anhangabau-da-felizcidade/
http://revistaforum.com.br/spressosp/2013/07/existe-amor-em-sp-promove-segundo-festival-anhangabau-da-felizcidade/
http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/tag/roberto-cardoso-alves/
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cenário  nacional  sem qualquer  marca  gráfica  sinalizando  uma citação.  No  caso

estudado  abaixo,  o  poema  evoca  textos  que  fazem  parte  do  imaginário  social

brasileiro no que diz respeito à história do país e à construção de uma identidade

nacional. 

PRETO NO BRANCO 

auriverde pendão da minha terra 
em que se plantando tudo dá: 
palmeira banana sabiá. 
ó país do futuro do passado 
em berço esplêndido há séculos deitado 
não permita Deus que eu morra 
de fome sede pancada 
se tudo abunda tudo dá: 
mata bola bunda... 
a nossa é mesmo mais bonita 
ou apenas mais barata? 
ah os olhos verdes da mulata! 
mata, mata, mata 
o preto velho 
o filho pardo 
o índio coitado  
a puta-que-te-pariu: 

mas por quem serás amada 
patriamadabrasil?
(Cide Piquet) 

O poema começa com o verso de Castro Alves “auriverde pendão da minha

terra”, passa para o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha “em que se plantando

tudo dá”, utiliza passagens do hino nacional “berço esplêndido”, “patriamadabrasil”,

sem contar o verso “não permita Deus que eu morra”, de Gonçalves Dias, poeta

fundamental  para a construção da identidade nacional,  dentro da perspectiva do

romantismo. 

No Brasil o grande impulsionador do nacionalismo foi o Romantismo,
estética contemporânea à Independência do Brasil, no século XIX. A
união das aspirações de construir as diversas identidades nacionais
e juntamente formar uma literatura de cunho nacional  constituiu o
vínculo  que  definiu  as  principais  relações  entre  literatura  e
nacionalidade.  A necessidade  de  firmar  uma  literatura  que  fosse
nacional não só no sentido de mostrar a metrópole o bom uso da
língua portuguesa que era feito em terras brasileiras, mas também
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uma literatura que tivesse o Brasil e sua grandeza como tema, foi a
força  geradora  dos  escritores  da  primeira  fase  do  Romantismo
brasileiro30. 

Como é possível constatar neste poema, o autor se apropria de diversas

vozes para questionar o ufanismo com a riqueza e a vastidão da terra, ideia criada

para afirmar um conceito de nação31, em um contexto atual de crise e de insatisfação

com os rumos do país, que parece não conseguir dar conta da multiplicidade de

seus cidadãos, citados como “o preto velho / o filho pardo / o índio coitado”. 

A partir da perspectiva da Análise do Discurso, o poema é entrecortado por

essas diversas vozes que interagem fora de seu contexto de enunciação anterior,

colocando, como cita Brandão (2004, p. 92), “o interdiscurso 'no coração mesmo do

intradiscurso'  ou,  em  outros  termos,  inscrevendo  o  Outro  no  Mesmo”.  Nessa

inscrição, cria-se, portanto, novas significações. 

O discurso primeiro não permite a constituição do discurso segundo
sem estar ele próprio ameaçado em seus fundamentos. Assim, por
exemplo, na medida em que retiramos de um discurso fragmentos
que inserimos em outro discurso,  fazemos com essa transposição
mudar  suas  condições  de  produção.  Mudadas  as  condições  de
produção,  a  significação  desses  fragmentos  ganha  nova
configuração semântica (BRANDÃO, 2004, p. 96).

Nesta reconfiguração semântica, percebe-se a ironia do poema “Preto no

Branco”.  Segundo  Maingueneau,  “a  ironia  subverte  a  fronteira  entre  o  que  é

assumido e o que não o é pelo locutor” (MAINGUENEAU, 1997, p. 98). Percebe-se a

ironia e ao mesmo tempo o lamento do poeta quando pergunta “mas por quem serás

amada / patriamadabrasil?”, ressignificando o canto “pátria amada Brasil” do hino

nacional. 

Quando utiliza essas vozes da história do Brasil e o verso musical “os olhos

30 VAILATI, T. O romantismo e a construção do nacional. Revista de Literatura em Meio Digital. ISSN
1806-2555. Ano 5 n.7 2007. Disponível  em:  http://www.mafua.ufsc.br/numero07/ensaios/vailati.htm.
Acessado em agosto de 2013.
31 Cabe ressaltar que “toda produção discursiva, efetuada sob determinadas condições conjunturais,
faz  circular  formulações  já  enunciadas  anteriormente.  As  formulações  pertencentes  a  essas
sequências  discursivas  preexistentes  constituem,  com  as  'formulações  de  referência',  redes  de
formulações que nos permitirão verificar os efeitos de memória que a enunciação de uma sequência
discursiva de referência determinada produz em um processo discursivo. Esses efeitos de memória
tanto podem ser de lembrança, de redefinição, de transformação quanto de esquecimento, de ruptura,
de denegação do já-dito” (BRANDÃO, 2004, p. 99).

http://www.mafua.ufsc.br/numero07/ensaios/vailati.htm
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verdes da mulata”, que remete tanto à música de protesto “Tropicália” de Caetano

Veloso quanto à canção “Olhos Verdes”, composta por Vicente Paiva e cantada na

década de 1950 por  Dalva de Oliveira  e posteriormente por  Gal  Costa,  o poeta

declina da visão única, ufanista, que mascara a multiplicidade identitária brasileira ou

que entende a identidade de forma não problematizada, tal como Gonçalves Dias e

a idealização indígena em suas obras. 

Com isso,  percebe-se  uma concepção  genealógica  da  história,  tal  como

propõe Nietzsche que é base para o pensamento de Foucault (2010), segundo o

qual “a história, genealogicamente dirigida, não tem por fim reencontrar as raízes de

nossa identidade, mas ao contrário, se obstinar em dissipá-la [...] ela pretende fazer

aparecer todas as descontinuidades que nos atravessam” (p. 34 e 35). 

Nesse contexto da leitura em rede, em que o poema “Preto no Branco” foi

lançado,  prioriza-se  a  leitura  fragmentada  e  conectada  a  diversos  sites,

principalmente  para  aqueles  com  informações  culturais  acerca  dos  versos

apropriados pelo neobarraco, a partir das relações intertextuais existentes. O poeta

não está preocupado em escrever um verso inédito e sim rearranjar o que já existe.

Ao leitor cabe um protagonismo:

 

Um texto é feito de escrituras múltiplas, saídas de várias culturas e
que  entram  umas  com  as  outras  em  diálogo,  em  paródia,  em
contestação; mas há um lugar em que essa multiplicidade se reúne,
e esse lugar não é o autor, como se tem dito até aqui, é o leitor: o
leitor é o espaço exato em que se inscrevem, sem que nenhuma se
perca, todas as citações de que uma escrita é feita; a unidade de um
texto não está na sua origem, mas no seu destino (BARTHES, 2004,
p. 5). 

Em “Preto  no  Branco”,  não  há  qualquer  preocupação  em referenciar  os

autores  dos  versos  e  a  preocupação  com  a  autoria,  difundida  a  partir  da

Modernidade, se dilui no “mar virtual”.

[…] a escrita desdobra-se como um jogo que vai infalivelmente para
além das suas regras, desse modo as extravasando. Na escrita, não
se trata da manifestação ou da exaltação do gesto de escrever, nem
de  fixação  de  um  sujeito  numa  linguagem;  é  uma  questão  de
abertura  de  um  espaço  onde  o  sujeito  de  escrita  está  sempre  a
desaparecer (FOUCAULT, 2001, p. 54).
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O poeta “não se reconhece mais como 'autor', mas como permutador […].

Sua atitude em relação ao poema não é mais a do poeta inspirado e intuitivo, mas a

do informador” (FLUSSER, 2010, p. 120). Se pensarmos o poeta como informador,

podemos associá-lo  à ideia  de que as informações são livres,  tal  como defende

Belisário: 

Qualquer produção da mente humana esforça-se por perseverar sua
existência através da difusão entre indivíduos. A informação quer ser
livre.  O único  modo de transformar  a  posse  de  uma ideia  ou  da
expressão da mesma em propriedade privada absoluta e exclusiva é
simplesmente  não  a  comunicando.  Neste  sentido,  cabe  o
questionamento  à  posição  que  afirma  que  as  obras  devem  ser
protegidas  pelo  direito  autoral.  De  quem  deve-se  proteger  os
trabalhos intelectuais? O pior pesadelo dos criadores e da indústria
cultural  não é a  pirataria,  mas o  esquecimento  completo  de seus
trabalhos. Uma obra morta é um livro sem leitor, não sem autor32. 

Já no poema “O grito do sangue Tupiniquim” são inseridas letras de música,

com a utilização de aspas e letras em itálico, como se o autor quisesse que o leitor

saltasse para outras leituras e referências, transformando o verso em convite à inter

e à hipertextualidade. O ineditismo, neste poema, também se dá no rearranjo das

letras de música. Segundo Moriconi (2014), na última década, houve uma grande

abertura em todos os aspectos no que diz respeito ao poema: 

Na poética, na estética, na ética prática, intensifica-se a vontade de
abrir. Abrir o verso, abrir o poema, abrir o livro, abrir o sentido, abrir a
própria língua para novas experiências de tradução, de que poetas
mais jovens saem à cata, sensor à mão. Uma ideia na cabeça, uma
caneta-câmera  na  mão,  nos  desvãos  da  linguagem  (MORICONI,
2014, p. 83).

Abertura  que  se  permite  em  função  da  mudança  do  meio  pelo  qual  é

veiculado o poema. 

No paradigma do impresso, mesmo quando o/a poeta não quer,  o
poema  é  objeto  linguístico  fechado,  limitado  pelas  fronteiras  da

32 BELISÁRIO,  A.  Guerrilhas  e  Copias.  Disponível  em:  http://copyfight.me/livro-copyfight/sobre-
guerrilhas-e-copias-adriano-belisario/. Acesso em maio de 2014. 
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página de papel e pela estrutura de começo/meio/fim das páginas do
livro, algo que também estabelece os limites daquilo que a crítica e a
interpretação  podem  ou  devem  fazer.  [...]  A  crise,  declínio  ou
refuncionalização  relativizadora  do  livro  certamente  traz  a
pulverização do sentido, enquanto sistema conclusivo subtendido. A
base  agora  é  a  proliferação  rizomática  (para  usar  o  termo
deleuziano)  das  redes,  com  seus  nós  e  grumos  de  significação,
aproximados  por  contiguidades,  superposições,  cruzamentos
(MORICONI, 2014, p. 88 e 89).

 

Nas  palavras  de  Lévy,  a  leitura  está  relacionada  a  um  processo  de

atualização,  ou  seja,  na  elaboração  de  uma  resposta  criativa  a  determinado

“nó”/problema apresentado na leitura, em que o leitor acaba por participar de um

ciclo em que “a partir do hipertexto, toda leitura tornou-se um ato de escrita” (LÉVY,

1996, p. 46). 

O GRITO DO SANGUE TUPINIQUIM 

Águas de maio de 68 nosso sangue 
Barricadas e Bastilha nosso sangue 
DNA de Guevara e Cohn-Bendict _ 
Nosso sangue _ DNA de Graciliano, 
Pagu, Oswald. Sangue Tupiniquim 
Sangue dos meninos mortos pelo AI-5 
Marcha ao ritmo de “Grândola Vila Morena”
 
Desliza ao som de “A las barricadas” 
“Há de ser outro dia” 
“Caminhando contra o vento, 
sem lenço, sem documento” 
E este vinagre nas mãos é tão inofensivo... 
O sangue dentro _ este é o estopim e o grito _ 
Este ninguém tira de nós, ninguém tira de mim... 

O poema analisado possui marcas (aspas e itálico) que reforçam a ideia de

que o leitor pode se comportar como protagonista, dependendo do modo pelo qual

escolhe como percorrer o texto (haja vista que ele é chamado para fora e buscar

informações  acerca  dessas  referências  ou  mesmo  tirar  dúvidas/relembrar

determinado fato histórico, que foi associado pela poeta nos versos). 

O  leitor  pode  querer  relembrar  alguma  coisa  sobre  a  vida  de  Pagu,  de

Graciliano Ramos, de Guevara, ou mesmo se desconhecer essas personalidades

pode procurar saber quem foram. Assim também com a “Grândola Vila Morena” e “A
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las barricadas”.  Como Villaça (2002,  p.  108)  aponta  “o  leitor  pode libertar-se da

obrigatoriedade do linear”. 

Escrever em rede não teria a ver com a literatura no sentido clássico
do  termo,  mas  com  a  medição  de  novos  territórios  no  espaço
temático,  com  o  estabelecimento  de  paisagens  textuais  e  com  a
concepção da escrita como um ato nômade de deambulação. O leitor
seria um dândi ou um detetive informático para navegar na leitura da
Internet, ou seja, leitura orientada hipertextualmente (VILLAÇA, 2002,
p. 108). 

Mesmo não possuindo hipertextos convencionais para remeter a janelas da

internet  nos versos,  uma checagem no Google remete o leitor  a outros espaços

virtuais, “pilhando” a leitura com outros dados, a partir de um simples e rápido jogo

de palavras disposto no site de busca acima mencionado. Esse processo é facilitado

porque a coletânea foi lançada na internet e as marcas no poema funcionam como

hipertextos, que aguçam o leitor. 

Entretanto,  Lévy  chama  a  atenção  para  o  papel  preponderante  da

subjetividade humana na atualização de um texto, evitando as entradas ou cliques a

esmo  nos  hipertextos  que  aparecem,  chamados  pelo  autor  de  “conjunto  de

possíveis”. 

Um hipertexto é uma matriz de textos potenciais, sendo que alguns
deles  vão  se  realizar  sob  o  efeito  da  interação  com um usuário.
Nenhuma  diferença  se  introduz  entre  um  texto  possível  da
combinatória e um texto real que será lido na tela. A maior parte dos
programas  são  máquinas  de  exibir  (realizar)  mensagens  (textos,
imagens etc.) a partir de um dispositivo computacional que determina
um universo de possíveis. Esse universo pode ser imenso, ou fazer
intervir  procedimentos  aleatórios,  mas  ainda  assim é  inteiramente
pré-contido,  calculável  […].  O virtual  só eclode com a entrada da
subjetividade humana no circuito,  quando num mesmo movimento
surgem  a  indeterminação  do  sentido  e  a  propensão  do  texto  a
significar, tensão que uma atualização, ou seja, uma interpretação,
resolverá na leitura (LÉVY, 1996, p. 40).

Nesse  ambiente  virtual,  o  leitor  escolhe  se  vai  clicar  ou  não  em  um

hipertexto, se vai abrir ou não outra janela, se vai se deixar levar a esmo pelos links

que surgirem ou pelas marcas que podem funcionar  como hipertextos (como as

aspas e o itálico do poema “O grito do sangue Tupiniquim”). Nessa leitura aos saltos,
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escapando da linearidade, é preciso, de fato, que o leitor seja protagonista, para não

incorrer nas artimanhas citadas por Lévy (1996). 

O leitor vai percorrer o texto aleatoriamente, distraindo-se com os “índices

prescritos  intencionalmente  por  um  autor  ou  editor”  (VILLAÇA,  2002,  p.  109),

comportando-se como um dândi, ou vai caminhar tendo consciência desses pulos

para  não  se  perder  na  infinidade  de  possibilidades  colocadas  diante  dele  pela

internet? A resposta se define pelas escolhas do próprio leitor. Melhor que ele se

mantenha na posição de detetive. 

O leitor da leitura na Internet encarna o papel do detetive auditivo
que lê as pistas do hipertexto, que segue as linhas e que estabelece
uma ligação plausível entre os vários segmentos do texto. Em vez de
seguir apenas os  links  fornecidos, o leitor-detetive também tem de
procurar e encontrar os missing links. Não pode confiar. Na estrutura
linear  do link  do hipertexto,  tem de decifrar  a  ligação secreta,  as
estratégias  discursivas  e  restabelecer  a  ligação  temática  das
presunções auditivas a partir do tópico, servindo-se do seu instinto
de detetive (VILLAÇA, 2002, p. 109). 

Diante de infinitas possibilidades, o leitor não precisa ficar à mercê dos links

imediatos que aparecem a partir do hipertexto. Ele pode elaborar novos percursos,

protagonizando novas redes e sentidos com suas respostas criativas aos textos. 

E há ainda o que é, todo ele, uma paródia ao poema “Inspiração”, de Mário

de Andrade. Sobre esse aspecto é possível afirmar que “em certo sentido, a paródia

é uma forma pós-moderna perfeita, pois, paradoxalmente, incorpora e desafia aquilo

a que parodia.  Ela também obriga a uma reconsideração da ideia de origem ou

originalidade” (HUTCHEON, 1988, p. 28).

TRANSPIRAÇÃO 

São Paulo! comichão nas minhas veias... 
Os meus amores são flores feitas de cartolina!… 
Oh, Colombina!… Traje de caos... Cinza e cinzas... 
Pipoco e gás... Murro e rancor requentados… 
Deselegâncias gritadas, sem pudores... 
Perfumes de Vinagre... Castelo! 
Bofetadas cínicas no Trianon... Ditatorial! 
São Paulo! concussão em minha virilha... 
Inconformismo a berrar nos turbilhões da América! 
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A paródia  não  é  uma  característica  tipicamente  pós-moderna.  Desde  a

Antiguidade, ela já podia ser encontrada fazendo um contraponto às epopeias. A

partir  da  Modernidade,  segundo  Sant‘Anna,  a  paródia  ganha  maior  expressão,

principalmente a partir dos movimentos vanguardistas do início do século XX, como

o Futurismo e o Dadaísmo: “a frequência com que aparecem textos parodísticos

testemunha que a  arte  contemporânea se  compraz num exercício  de  linguagem

onde a linguagem se dobra sobre si mesma num jogo de espelhos” (SANT‘ANNA,

2003, p. 7). No Brasil, o Modernismo também se utiliza da paródia. 

Hutcheon analisa o pós-modernismo a partir das relações paradoxais entre a

arte do presente e a do passado, assim como a cultura do presente e a história do

passado, após um período de desligamento do passado inaugurado com o projeto

do Modernismo. Essa relação com o passado, no entanto, não é nostálgica, pois há

uma vontade do pós-modernismo de buscar sua própria distinção na repetição e na

utilização do passado. 

Mesmo com esse tipo  de ironia,  a  imitação  paródica  do passado
ainda  pode  ser  reverente.  É  assim  que  a  paródia  pós-moderna
caracteriza sua duplicidade paradoxal de continuidade e mudança.
De  autoridade  e  transgressão.  Na  arquitetura,  na  literatura,  na
pintura,  no cinema ou na música, a paródia pós-modernista utiliza
sua memória  histórica e  sua introversão estética para  indicar  que
esse tipo de discurso auto-reflexivo está sempre inexplicavelmente
preso ao discurso social (HUTCHEON, 1988, p.. 57 e 58).

Portanto, a paródia não existe apenas enquanto dimensão ridicularizadora

do passado, mas, segundo a autora, “a prática paródica sugere uma redefinição da

paródia como uma repetição com distância crítica que permite a indicação irônica da

diferença no próprio âmago da semelhança” (HUTCHEON, 1988, p. 47). É preciso

ressaltar que o recurso paródico demanda um conhecimento prévio do leitor para

que seja possível notar as continuidades e rupturas pretendidas. 

Hutcheon também chama a atenção para o fato de os artistas pós-modernos

romperem  com  as  concepções  totalizantes  e  homogeneizantes  do  modernismo,

enxergando a ruptura como um “desafio libertador que vai contra uma definição de

subjetividade e criatividade que ignorou durante um período demasiadamente longo

a função da história na arte e no pensamento” (1988, p. 29). A autora afirma ainda: 
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Creio que as contradições formais e temáticas da arte e da teoria
pós-modernas  atuam  exatamente  nesse  sentido,  de  chamar  a
atenção tanto para o que está sendo contestado como para que o se
oferece  como  resposta  a  isso,  e  fazê-lo  de  uma  maneira
autoconsciente  que  admite  seu  próprio  caráter  provisório
(HUTCHEON, 1988, p. 31). 

Com  isso,  vemos  alguns  valores  e  ideologias  (pontos  de  destaque  de

Candido) contestados, em uma clara demonstração das insatisfações, e o desejo de

que haja uma nova configuração social.  Nas palavras de Castells (2013, p.  176)

sobre os movimentos sociais, “há momentos de liberação, em que todos esvaziam

sua sacola de frustrações e abrem a caixa mágica de seus sonhos”. E este é o

momento para os poetas extravasarem a criatividade, escrevendo no caos. A leitura

não é feita no silêncio e na meditação33 e sim nas propostas tentadoras das outras

janelas da internet. 

Essa leitura aos saltos na internet, hipertextual, é uma capacidade humana

anterior  a  essa  conceituação  tecnológica.  Castells  chama  a  atenção  para  esta

capacidade  humana  de  recombinar  informações,  dados  culturais,  que  não

necessariamente  passam por  uma  máquina.  Ao  falar  sobre  a  falta  de  interesse

econômico  em  um  “hipertexto  como  um  sistema  interativo  real,  digitalmente

comunicado e eletronicamente operado em que fragmentos de expressão cultural,

presentes,  passados  e  futuros  pudessem  ser  acessados  e  recombinados”

(CASTELLS, 2003, p. 166), a partir de uma base tecnológica, o sociólogo se refere

aos hipertextos que cada um possui – os hipertextos personalizados. Na sociedade

sob a cultura da virtualidade real, nossos processos de criação de significados se

fazem na interface com uma base eletrônica. 

No  entanto,  diante  dessas  possibilidades  que  cada  cidadão,  de  modo

particular, tem para recombinar informações, o autor questiona o compartilhamento

de significados na vida social. Como se comunicar em um espaço cada vez mais

descentralizado? Para Castells,  esse aparente problema se resolver por meio da

arte, sempre uma ferramenta importante e ainda eficaz para a construção de pontes.

33 Antonio Candido diz que “a poesia pura do nosso tempo esqueceu o auditor e visa principalmente
a um leitor atento e reflexivo, capaz de viver no silêncio e na meditação o sentido do seu canto mudo”
(1985, p. 33). Mas será que o leitor continua a ler deste modo? É preciso esse modelo de leitura? 
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Mais do que nunca, esse poderia ser seu papel fundamental numa
cultura  caracterizada  pela  fragmentação  e  a  potencial  não-
comunicação  de  códigos,  uma  cultura  onde  a  multiplicidade  de
expressões  pode  de  fato  solapar  o  compartilhamento.  A falta  de
significado  comum  poderia  abrir  caminho  para  a  alienação
generalizada entre os seres humanos – todos falando uma língua
diferente, construída em torno de seu hipertexto personalizado. Num
mundo de espelhos quebrados, feito de textos não-comunicáveis, a
arte poderia ser,  sem nenhum programa deliberado,  simplesmente
por  ser,  um  protocolo  de  comunicação  e  uma  ferramenta  de
reconstrução social (CASTELLS, 2003, p. 168).

E a arte tem ganhado grande espaço em países onde acontecem protestos

contra  governos.  Assim  como  no  Egito,  onde  a  poesia  serviu  como  elemento

unificador, na Ucrânia, a música foi o elemento artístico que se destacou durante as

manifestações,  envolvendo  manifestantes  e  policiais.  “'O  piano  se  converteu  no

símbolo da revolução, da resistência pacífica. Há divergências no país e devemos

nos unir  em torno de  valores  seguros como a  arte',  declarou Markian  Matsekh,

principal promotor dessa iniciativa”34. 

       Figura 6: Protesto na Ucrânia (Foto: Sergei Supinsky/AFP) 

34 Manifestante faz concerto de piano em uma barricada em Kiev‖. 
Disponível  em:  http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/02/manifestante-faz-concerto-de-piano-em-
uma-barricada-em-kiev.html. Acessado em dezembro de 2014. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/02/manifestante-faz-concerto-de-piano-em-uma-barricada-em-kiev.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/02/manifestante-faz-concerto-de-piano-em-uma-barricada-em-kiev.html
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3.2 Prosa e poesia em rede: um lugar para todos 

No texto “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”,  Walter

Benjamin escreve sobre a perda da aura com a fotografia, que retirou o caráter aqui

e agora da obra de arte, que lhe dava uma característica única. A aura se refere a

uma percepção, ao olhar que se lança obre determinado objeto. Benjamin, ao tratar

dos  poemas  de  Baudelaire  já  havia  notado  a  decadência  da  aura  a  partir  do

momento em que o poeta francês escolhe o choque da experiência moderna. No

entanto, Benjamin reconhece aí mesmo – na dissolução da aura – a lei da poesia de

Baudelaire “que brilha no céu do Segundo Império como 'um astro sem atmosfera'”. 

Barbosa (2012), em seu estudo sobre blogs literários, reflete sobre as novas

formas de circulação dos textos com o advento da internet, onde a literatura busca o

espaço que fora perdido com o advento do rádio e da televisão.

Segundo a pesquisadora, ao se pulverizar no ambiente digital, “a literatura

fraturou  a  sua  aura  –  sua  aparição  singular  –,  abandonando  os  rituais  que

contribuíram  para  sua  institucionalização,  entre  eles:  a  sacralização,  a

individualização na concepção e produção dos textos e a cultura do livro, afastando-

se do cânone” (BARBOSA, 2012, p. 40), o que significa dizer que a literatura passou

a ser “lugar de todos”. 

E nesse lugar de todos, em que muitos – centenas de milhares de cidadãos

– se mobilizaram para protestar  em junho de 2013 é que apareceu a coletânea

Vinagre  –  uma  antologia  de  poetas  neobarracos.  Sem  pedir  licença  aos  meios

tradicionais  de  produção  –  editoras,  jornais  e  revistas,  duas  edições  em  PDF

reunindo mais de 150 poetas e poemas foram lançadas na internet como um gesto

de solidariedade aos protestos. Esta explosão poética também compôs uma mesa

extra na edição de 2013 da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP). 

Vinagre  é um típico projeto/obra de uma experiência em rede, afetiva, que

grita por mudanças na ordem vigente, feita por poetas que se irmanaram a tantos

outros cidadãos. De cunho político (só poemas ligados ao pensamento de esquerda

foram compilados), a obra reúne diferentes matizes dos protestos. Tem cheiro de

rua,  protesta  contra  os  dissabores  enfrentados  no  espaço  urbano:  o  choque  da

polícia, a mídia tradicional minando significados/construções. 
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Por  uma  poética  de  trincheiras  &  quebradas:  nós,  Os  Vândalos,
apresentamos  a  coletânea  Vinagre:  uma  antologia  de  poetas
neobarracos. Feita por todos. Este trabalho é um trabalho coletivo. A
ideia inicial nasceu como gesto público de solidariedade a todos os
movimentos  de  contestação  que  acontecem  simultaneamente  no
Brasil (& também no mundo). Chamados de vândalos pela imprensa
vendida, presos pela polícia por causa do vinagre que portávamos,
estamos todos na batalha, na rua. Ação direta. Solidariedade e apoio
mútuo. Esta antologia é dedicada a todas as pessoas que participam
de alguma maneira desse movimento de mudança. Até a vitória!

 

É uma expressão poética que tem pressa, a pressa dos atravessamentos da

vida on e off-line. E a internet se reinventa a partir  da autonomia dos cidadãos-

manifestantes. 

Diante da proposta de muitos grupos ativistas de 'exôdo' e saída em
massa  das  plataformas  e  redes  sociais  fechadas  e  corporativas
(Google, Facebook e outras por vir) que nos submetem a um novo
regime  de  expropriação,  monetizam  nossas  conexões  afetivas,
monitoram  nossas  redes  de  relações,  se  apropriam  de  nossa
inteligência, tempo e vida, uma questão surge de forma perturbadora:
mas e se a revolução e a resistência começarem por aí? (BENTES,
2013, p. 10).

Desse  espaço  de  expropriação,  os  poetas-cidadãos  revertem seu  uso  a

favor da coletividade. A entrevista de alguns poetas que participaram da coletânea

para esta pesquisa mostra um dado importante:  a  falta  de preocupação com os

direitos  autorais.  Organizador  da  Vinagre,  o  poeta  Fabiano  Calixto  reforça  a

possibilidade de rápida propagação pela internet. 

É só se exercemos a criação como um processo – uma duração em
que várias singularidades e acontecimentos entram e se engajam – e
não na dimensão autoral ou na relação de consumo, que ela poderá
se conjugar a outros fluxos na sua tarefa de transformação (CAIAFA,
2000, p. 70). 

Ao  ser  perguntado  sobre  a  publicação  das  edições  em  Copyleft,  Calixto

respondeu: “Para explodir a barreira de leitura e difusão. Eu acredito na pirataria, na

internet livre, no conhecimento monumental que a rede pode proporcionar”. No que

diz  respeito  aos  direitos  autorais,  os  outros  dois  entrevistados  não  revelaram
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preocupação: 

Aberto Pucheu: Direitos autorais? Ãh? O que é isso? Não, claro que
não, jamais me passou pela cabeça algo como direitos autorais. 

Rosana Banharoli: Direitos autorais não. Quis dar voz participativa ao
movimento. Como poeta, era a minha oportunidade cidadã.

 

Villaça relembra que “as leis do copyright do mundo material não se aplicam

ao virtual”  (2002,  p.110).  A pesquisadora  faz  ainda  menção  ao  lastro  do  direito

autoral  gutenbergiano remanescente da civilização tipográfica e linear.  Vinagre  já

nasceu maculada, sem aura e lançada sem direito reservado, em que os poetas são

identificados como vândalos, apesar de cada poema ser assinado por seu autor. 

Fazer recuar a posição autoral não é não assinar um texto. [...] ao
capitalismo interessa que as singularidades se esvaeçam em prol da
disponibilidade, onde se possa 'pegar' tudo, fazer qualquer coisa, e
onde  tudo  vire  colagem.  Com  ou  sem  um  nome,  a  questão  é
transformar-se  e  fazer  transformar  a  partir  da  deflagração  de  um
campo criador,  em que  o  fluxo  da obra  vai  se  conjugar  a  outros
fluxos. A arte não se dá no mesmo lugar da identidade do artista e só
precisa dele como singularidade (CAIAFA, 2000, p. 68). 

Outra característica associada à grande parte da arte pós-moderna é o que

diz  respeito  ao  mercado  consumidor,  posto  que  esta  arte  é  produzida  para  ser

rapidamente  consumida  e  logo  desocupar  espaços  nas  prateleiras,  como  cita

Bauman no livro O mal estar da pós-modernidade. 

No entanto, como pensar a produção de um bem cultural, quando esta se

faz no sentido de não requerer para si  qualquer valor monetário.  Vinagre  foi  um

trabalho coletivo lançado na internet para chegar ao leitor-cidadão o mais rápido que

pudesse.  Nesta  experiência,  revela-se  a  preocupação  dos  poetas  enquanto

provocadores sociais. 

Neste caso, não se pode dizer que o objetivo imediato de  Vinagre  era se

render à mercadificação, à comercialização e ao mercado, acusação feita ao pós-

modernismo, visto que “boa parte do pós-modernismo é conscientemente anti-áurica

e antivanguardista,  buscando explorar mídias e arenas culturais abertas a todos”

(HARVEY, 2010, p. 62). 
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O uso da mídia se faz no sentido de ampliar a divulgação e burlar qualquer

caminho  que  leve  a  um  custo  ao  leitor,  driblando  as  barreiras  impostas  pelo

capitalismo e as tradicionais formas de veicular um bem cultural.  
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4. A FUNÇÃO SOCIAL DO POETA 

“Eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem. 
Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis sem juízo final” 

(Caetano Veloso) 

“Nunca  me  esqueci  de  um  francês,  de  Marselha,  que  veio  parar  em

Copacabana. (Já estávamos, então, na Zona Sul.) E aqui não admirou o Pão de

Açúcar,  o  Corcovado,  a  baía,  nada.  [...].  A primeira  vez  em  que  o  francês  se

comoveu  no  Brasil  foi  ao  notar  que  os  brasileiros  se  tratavam  de  poetas”

(RODRIGUES, 2007,  p.  159 e 160).  Este é um trecho da crônica “Soltaram um

'jovem' vago, difuso, sem cara, sem alma que é um monstro”, do jornalista Nelson

Rodrigues. 

O texto é uma crítica a um tempo, entre os anos 1960 e 1970, em que se

valorizava um novo tipo: o jovem. E o modo que o jornalista encontrou para mostrar

essa mudança foi fazer uma contraposição ao passado, que, segundo ele, era mais

requintado, mais cálido, mais polido, o que se percebia não só na linguagem, mas

também no vestuário. Todo esse rapapé nos cumprimentos havia se transformado,

segundo Nelson Rodrigues, “na nostalgia de um defunto gentil-homem”.

Chamar alguém de poeta era, para o jornalista, um requinte de sociabilidade,

uma visão enobrecida que era estendida a todos, não importando pobre ou rico.

Décadas depois, em 2013, vemos mais de 150 poetas35 reunidos em uma coletânea

expondo em versos uma experiência social de esgotamento com a vida urbana. 

Já não são poetas polidos da nostalgia rodrigueana e nem os “poetas de

passeata”, que não produzem sequer uma metáfora, segundo a hipérbole também

rodrigueana para retratar os poetas nas manifestações contra o Regime Militar no

Brasil durante a década de 1960: “Vamos voltar às passeatas. Pode ser fantástico,

mas é prodigiosamente exato. Imaginemos um Dante. Se vivesse em nossos dias,

35 São  poetas  apenas  por  terem feito  poema? Ao tratar  da  autoridade  e  vocação  enunciativa,
Maingueneau  afirma:  “Na  literatura,  ao  contrário  do  que  ocorre  na  medicina,  não  há  diploma
reconhecido que confira o direito à palavra. Para determinar quem tem o direito de enunciar, um
posicionamento literário define à sua própria maneira o que é um autor legítimo. Cada autor se orienta
em função da autoridade que tem condições de adquirir, dadas suas conquistas e a trajetória que
concebe a partir delas num dado estado do campo [...]. Pode-se chamar de vocação enunciativa esse
processo através do qual um sujeito se 'sente' chamado a produzir literatura” (MAINGUENEAU, 2006,
p. 152). 
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estaria dispensado de fazer a Divina Comédia. Bastaria que desfilasse da Cinelândia

à Candelária” (RODRIGUES, 2008, p. 562). 

Nesta parte da dissertação, apresentaremos a experiência poética durante

os protestos brasileiros de 2013, que criaram um imaginário de que algo estava a

mudar, mesmo que passado mais de um ano tenha ficado a sensação de que foi

uma expressão meramente sentimental e com poucos resultados políticos e sociais

(afinal,  as passagens aumentaram). Trataremos da perspectiva de alguns poetas

que  participaram da  coletânea,  que  expuseram suas  insatisfações  em versos  e

também do papel da crítica literária na contemporaneidade, quando a publicação de

alguma obra não necessita de sua chancela. 

4.1 O posicionamento do poeta e seu comportamento diante da multidão

O furor com as injustiças sociais acompanha aqui e ali as atividades poéticas

pelo mundo. No século XIX, deparamo-nos com o jovem poeta Rimbaud, na França,

ao fomentar uma arte de vanguarda, revelando assim a concepção da arte sem

condescendência com o passado e ansiando mudar o mundo.  Aos 16 anos, em

1870, o jovem recebe influência dos poetas parnasianos. No poema “Le forgeron”,

Rimbaud revela a indignação do revoltado: 

Nós somos Operários, Senhor! Operários! Somos 
Pelos grandes tempos novos quando se desejará saber, 
Quando o Homem forjará da manhã à noite, 
Caçador dos grandes efeitos, caçador das grandes causas, 
[...] 
– O que não sabemos, é talvez terrível: 
Nós saberemos! 

O final de 1870, durante a invasão alemã, marca o ápice da maior parte da

produção de Rimbaud. No ano seguinte, instaura-se um poder, conhecido como a

Comuna de Paris, que durou de 18 de março a 27 de maio de 1871, quando foi

derrubado  pelas  forças  de  Louis  Adolphe  Thiers.  Nesse  mesmo  ano,  Rimbaud

sentencia: “A Poesia não dará mais o ritmo à ação; ela estará à frente” (RIMBAUD,

1960, p. 348). 

. 
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[...] o jovem Rimbaud mostra, a par da revolta, uma grande confiança
no futuro, no Progresso que ele acredita irreversível e que é a mística
desse  que  se  considera  um  communard  espiritual.  É  o  que  se
encontra, por exemplo, no poema 'Chant de guerre parisien',  título
que  deve  parodiar  o  'Chant  de  guerre  circassien',  do  parnasiano
François  Coppée,  e  que  faz  referências  aos  acontecimentos  para
exaltar  os  revolucionários  que  derrubam  a  casa  de  Thiers  e
incendeiam numerosos edifícios de Paris36. 

No  início  do  século  XX,  as  vanguardas  históricas  na  Europa  estavam

atreladas ao compromisso do Modernismo, segundo Bauman (1998).  Artistas,  tal

como a divisão das tropas, na dianteira, distanciando-se da tradição: 

impressionistas da ótica antinewtoniana, cubistas da anticartesiana
teoria  da  relatividade,  surrealistas  da  psicanálise,  futuristas  dos
motores  de  combustão  e  das  linhas  de  montagem.  Sem  a
modernidade  e  todos  os  seus  trabalhos,  os  modernistas  seriam
inconcebíveis (BAUMAN, 1998, p. 124). 

Também é possível constatar nos versos do poeta Vladimir Maiakovski, no

contexto  da  Revolução  Russa,  essa  pujança  da  arte  vanguardista.  No  início  do

século XX, a Rússia passava por uma grande crise, tendo propiciando uma rebelião

que fora duramente reprimida. O período czarista estava chegando ao fim. As artes

ainda estavam sob influência do simbolismo, ou seja, com a valorização da “estética

do etéreo,  uma espécie de sublimação do real  em nome da fugacidade poética”

(BOLOGNESI, 2012, p. 28). 

No  entanto,  novas  correntes  artísticas  se  afirmavam,  especialmente  em

Paris, ensejando nossas perspectivas estéticas, como a cubo-futurismo: “Havia em

Maiakovski (e nos cubo-futuristas) um descontentamento com o caráter mimético da

arte,  tal  como empregado pelos naturalistas.  Contrariamente ao imitar do real,  o

intuito maior era o de abstração do real” (BOLOGNESI, 2012, p. 29). Desse modo,

Maiakovski se dedicou a uma arte voltada à revolução e em um de seus escritos

aponta para a coisificação do homem, em uma clara leitura marxista das relações

sociais: 

36 MACHADO, G. M. A Modernidade de Rimbaud: revolta, vidência, vanguarda. Disponível em: 
http://seer.fclar.unesp.br/lettres/article/view/727. Acessado em janeiro de 2015. 

file:///../Breno/Downloads/727-1978-1-PB.pdf
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Velho  Com  Gatos  Negros  e  Magros:  Vocês  me  entendem?  Os
objetos devem ser destruídos! Eu estava certo ao ver o inimigo em
seus carinhos. 
Homem Com Cara Longa e Macilenta: Não seria melhor amarmos os
objetos? Talvez os objetos tenham almas diferentes. 
Homem Sem Mão:  Há  muitos  objetos  costurados  ao revés.  Seus
corações não se enraivecem nem prestam ouvidos ao ódio. 

Já  em  um  trecho  do  poema  “A plenos  pulmões”,  Maiakovski  associa  a

composição poética a um ambiente de revolução: 

Desdobro minhas páginas 
                                           – tropas em parada, 
e passo em revista 
                               o front das palavras. 
Estrofes estacam 
                             chumbo-severas, 
prontas para o triunfo 
                                   ou para a morte. 
Poemas-canhões, rígida coorte, 
apontando 
                 as maiúsculas 
                                         abertas. 
Ei-la, 
        a cavalaria do sarcasmo, 
minha arma favorita, 
                                 alerta para a luta. 
Rimas em riste, 
                         sofreando o entusiasmo, 
eriça 
        suas lanças agudas. 
E todo 
           este exército aguerrido, 
vinte anos de combates, 
                                        não batido, 
eu vos dôo, 
                   proletários do planeta, 
cada folha 
                 até a última letra. 
O inimigo 
                da colossal 
                                   classe obreira, 
é também 
meu inimigo 
                    figadal. 
Anos 
         de servidão e de miséria 
comandavam 
       nossa bandeira vermelha. 
Nós abríamos Marx 
                               volume após volume, 
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janelas 
           de nossa casa 
                           abertas amplamente, 
mas ainda sem ler 
                             saberíamos o rumo! 

Em abril de 1930, o poeta comete suicídio descontente com a centralização

política na Rússia. Pouco antes de sua morte, Maiakovski permanecia acreditando

na força do socialismo para combater as injustiças sociais. 

Maiakovski  reivindica  o  direito  de  inventar  palavras,  de  utilizar  a
linguagem das ruas, de trazer o mundo urbano e cotidiano para o
universo da poesia. O que se via era uma defesa intransigente da
libertação da linguagem poética. Com isso, o poema se enriquece
incorporando  os  ritmos  da  linguagem  coloquial  e  adquirindo  um
ondular inusitado na linguagem escrita (RIBEIRO, 2001, p. 79). 

Por sua vez, Bertold Brecht, grande dramaturgo do século XX, que nasceu

na cidade alemã de Augsburg, na Baviera, em 10 de fevereiro de 1898, e morreu em

14 de agosto de 1956, em Berlim, teve destaque não só nas peças teatrais, mas

também na poesia. Associado aos ideais de esquerda, o poeta dedicou alguns de

seus versos à denúncia social,  ao combate às injustiças e à revolução, incitando

leitores a pegar em armas: 

A RESOLUÇÃO 

Considerando nossa fraqueza os senhores forjaram 
Suas leis, para nos escravizarem. 
As leis não mais serão respeitadas 
Considerando que não queremos mais ser escravos. 
Considerando que os senhores nos ameaçam 
Com fuzis e com canhões 
Nós decidimos: de agora em diante 
Temeremos mais a miséria que a morte. 

II 

Considerando que ficaremos famintos 
Se suportarmos que continuem nos roubando 
Queremos deixar bem claro que são apenas vidraças 
Que nos separam deste bom pão que nos falta. 
Considerando que os senhores nos ameaçam 
Com fuzis e com canhões 
Nós decidimos: de agora em diante 
Temeremos mais a miséria que a morte. 
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[...] 

Em 2013, foi um desarranjo social que explodiu nas ironias das palavras e

no esfumaçamento de qualquer separação entre gêneros artísticos: há estrofes (ou

seriam atos no poema Opus Opera?), há versos e letras de música em “Preto no

Branco”, há marcas gráficas para referenciar nomes e trechos de música em “O grito

do sangue Tupiniquim”. A partir da análise destes poemas, percebe-se também o

espírito despojado, muito típico da poesia brasileira dos anos 70, permeada pelas

experiências políticas dos anos de chumbo:  

Os 26 poetas  dos anos 1970,  imbuídos de desbunde,  do espírito
rebelde, lúdico e libertino dos inconformados daquele tempo, formam
uma  tradição  literária  anticonvencional,  cujos  traços  recorrentes
podemos delinear:  coloquialismo, espontaneidade, brevidade,  força
crítica  do  humor,  poetização  do  relato  cotidiano,  anotação  do
momento  político,  libertação  das  repressões  políticas  e  morais.
Oscilando  entre  o  tom  melancólico  e  o  eufórico,  ironizam  os
costumes  e  crenças  dominantes,  disparando  chistes  contra  os
valores mais prezados pelo conservadorismo da época37 

Os poetas neobarracos38, no Brasil do século XXI, assumem outra postura

diante da multidão, que se redimensiona em nosso contexto histórico, segundo as

análises de Negri e Hardt. A poética dos neobarracos se assemelha ao engajamento

revolucionário visto em poetas do início do século XX que colocam suas palavras a

favor das ruas e das tensões sociais, como no poema de Fabiano Calixto:

DARK MEDIEVAL TIMES 

Para todos os corajosos vândalos do meu tempo 

os vândalos botaram vinagre na vã filosofia 
botaram de volta a revolta na rua, poesia na poesia 

ruído contra a oligarquia, a voz dos vândalos 
perfuma o concreto, o asfalto, o tédio, o sândalo 

37 SANTOS, V.C.  Poesia  Marginal:  Lírica  e Sociedade em Tempos de Autoritarismo.  In:  Revista
Literatura e Autoritarismo: Rememoração e Reminiscência. Número 16. 
Disponível em: http://w3.ufsm.br/grpesqla/revista/num16/art_06.php. Acessado em janeiro de 2014. 
38 Segundo Fabiano Calixto, em entrevista para esta dissertação, o termo neobarracos “é um chiste
com o termo neobarroco – tão usado por poetas ruins, caretas, além de um erro teórico. É um gesto
de amor/humor/solidariedade com todos os ativistas”.

http://w3.ufsm.br/grpesqla/revista/num16/art_06.php
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o enfrentamento, o atrito, única resposta válida 
ao mundo vago, gago, sombrio, reaça, cara pálida 

(de dentro do apartamento o covarde alardeia 
seu mimimi, sua burrice, cu na mão & pança cheia) 

os vândalos sabem que tanto o preço da passagem 
quanto a propriedade são uma imensa ladroagem 

contra a bundamolismo do mundo funcionário 
o caleidoscópico hálito dos carbonários 

revolta, sangue & vinagre, não se perca de si 
não se esqueça de si, não amoleça, a rua é logo ali 

Na verdade, eles tencionam agir  como poetas-cidadãos, irmanados, cada

qual com sua própria subjetividade ou subjetividades, por uma conjuntura social que

se apresentava, não vagueando e observando, mas atuando de dentro da multidão,

como fala, em entrevista para esta pesquisa, o poeta Alberto Pucheu, que escreveu

um texto no Facebook, transformado posteriormente no prólogo da coletânea. 

Conhecia  alguns  dos  poetas  pessoalmente  de  antes,  outros,  pelo
facebook mesmo (o próprio Calixto eu só o conheço do face – e
pelos seus livros, claro), outros, não conhecia. Mas, para mim, não
há tanto a questão de se somar a outros poetas na jornada de junho;
há a questão de estar ali, anonimamente com outros anônimos. 

Mesmo o anonimato pretendido nas manifestações, na poesia, no entanto,

não é possível acontecer o apagamento do ethos, “o sujeito de enunciação enquanto

está enunciando o que está em jogo” (MAINGUENEAU, 2001, p.138). Para o autor,

o ethos está atrelado ao exercício da palavra e não ao indivíduo real,  tanto nos

registros orais quanto nos escritos. Assim, existe um tom de enunciação que não

coincide com o autor de fato do texto. 

Trata-se,  de  fato,  dessa  representação  do  enunciador  que  o  co-
enunciador  deve  construir  a  partir  de  índices  de  várias  ordens
fornecidos pelo texto. Essa representação desempenha o papel de
um  fiador  que  se  encarrega  da  responsabilidade  do  enunciado
(MAINGUENEAU, 2001, p.139). 

O anonimato se dá enquanto exercício da cidadania. Na atividade poética,
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cada  poeta  assina  seu  próprio  poema.  A expressão  pessoal  não  é  anulada  na

coletânea.  Segundo Lyra (1993),  o  artista  possui  três necessidades:  pessoal  (de

expressão), social (de comunicação) e universal (de repercussão – reconhecimento).

Em novas configurações sociais, no entanto, a notoriedade do artista/poeta

não se sobrepõe à construção artística,  tal  como a análise de Guattari  sobre as

máquinas  estéticas  capazes  de  criar  mecanismos  que  suplantem  subjetividades

padronizadas no seio do capitalismo: 

É nas trincheiras da arte que se encontram os núcleos de resistência
dos  mais  conseqüentes  ao  rolo  compressor  da  subjetividade
capitalística, a da unidimensionalidade, do equivaler generalizado, da
segregação, da surdez para a verdadeira alteridade. Não se trata de
fazer dos artistas os novos heróis da revolução, as novas alavancas
da  história!  A arte  aqui  não  é  somente  a  existência  de  artistas
patenteados  mas  também  toda  uma  criatividade  subjetiva  que
atravessa os povos e as gerações oprimidas, os guetos as minorias
(GUATTARI, 1992, p. 115). 

Os  versos  dos  neobarracos  vão  de  encontro  ao  descaso  político  e  ao

autoritarismo da polícia. Põe-se em verso ainda o desengano com a imprensa. São

gritos  que  se  somam na  compilação  Vinagre,  assinada  pelos  Vândalos.  Há  um

desleixo,  um deboche na coletânea ao que está  estabelecido,  mesmo o  próprio

formato da coletânea. 

Essa coisa de se apropriar de um termo e torná-lo outra coisa é típico
da  poesia.  O  discurso  oficial  usava  o  termo  ―vândalo‖  como
desqualificante  dos  manifestantes  –  mas  também  o  poeta  é  um
vândalo dos significados. Ele pega as palavras e as destrói, constrói
a partir delas outros significados possíveis. Fizemos o mesmo com o
Vândalo:  de  um  signo  de  destruição  da  propriedade  privada,  o
vândalo  passa  a  ser  um  reconstrutor,  alguém  que  faz  parte  da
dialética natural e que é fundamental para a reconstrução do nosso
país39. 

Os poetas personificam cidadãos insatisfeitos que protestam. Tal  como a

imagem de capa da primeira  edição da  Vinagre,  um homem com boné e  rosto

parcialmente coberto lançando flores no lugar de uma bomba ou pedra, do artista de

39 Entrevista à revista Cult. Disponível em: http://revistacult.uol.com.br/home/2013/06/vinagre-e-
poesia/. Acessado em dezembro de 2013.

http://revistacult.uol.com.br/home/2013/06/vinagre-e-poesia/
http://revistacult.uol.com.br/home/2013/06/vinagre-e-poesia/
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rua britânico Banksy, os poetas vândalos e neobarracos vieram para transgredir a

ordem por meio de suas experiências. 

Figura 7 – Capa da coletânea Vinagre 
(Fonte:
https://www.mediafire.com/view/8xo1155vho004ir/VINAGRE_UMA_ANTOLOGIA_DE_POETAS_NEO
BARRACOS_junho2013.pdf) 

https://www.mediafire.com/view/8xo1155vho004ir/VINAGRE_UMA_ANTOLOGIA_DE_POETAS_NEOBARRACOS_junho2013.pdf
https://www.mediafire.com/view/8xo1155vho004ir/VINAGRE_UMA_ANTOLOGIA_DE_POETAS_NEOBARRACOS_junho2013.pdf
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Lemos os poemas enxergando no poeta aquele que quer reverter o caos

urbano – de desleixo com os direitos dos cidadãos – e que, para isso, utiliza-se do

caótico.

 

Vivemos  numa  das  sociedades  mais  desiguais  do  mundo.  Não
consigo levar a sério um artista ou intelectual que escolha ignorar,
em sua obra, esse fato. Se o artista se perguntar, a cada passo, se o
que está fazendo não colabora para manter a sociedade no atual
estado de iniquidade, já estará fazendo grande coisa [...]. Uma das
cenas inaugurais da poesia que ainda é a nossa é a de Rimbaud
escrevendo à luz da Comuna de 1871, reivindicando para a poesia
uma capacidade de intervenção e invenção política semelhante à do
povo nas ruas40. 

O leitor, por meio da leitura dos poemas ou mesmo no primeiro olhar lançado

à  coletânea  –  a  imagem  do  Banksi  e  a  obra  coletiva  dos  poetas  vândalos  e

neobarracos –, é capaz de elaborar uma imagem do autor “com base num conjunto

difuso  de  representações  sociais  avaliadas  de  modo  positivo  ou  negativo,  de

estereótipos  que  a  enunciação  contribui  para  confirmar  ou  modificar”

(MAINGUENEAU, 2006, p. 272). 

Desse modo, com as informações preliminares da coletânea, o ethos dos

poetas condiz à imagem de um revolucionário, inconformado com as representações

dadas aos protestos  via  imprensa e disposto  a atuar  a  partir  da  palavra  para a

mudança  social.  Neste  caso,  a  poesia  tem um caráter  político,  de  subverter  as

ordens  políticas  de  repressão.  Os  poetas  estão  ao  rés  do  chão  e  são  parte

integrante da multidão que é constituída, segundo Negri,  por singularidades não-

representáveis. 

Multidão  é  o  conceito  de  uma  potência.  Somente  analisando  a
cooperação  podemos,  com  efeito,  descobrir  que  o  todo  de
singularidades  produz  além da  medida.  Esta  potência  não  deseja
apenas  se  expandir,  mas,  acima  de  tudo,  quer  se  corporificar
(NEGRI, ?, p. 17).

O  ethos  dos  poetas  se  coaduna  com  a  identidade  de  quem  se  intitula

40 FREITAS, G; SPREIER, P. Entrevista do professor e poeta Eduardo Sterzi, que também teve um
poema publicado na  Vinagre. Ação e Invenção.  Jornal O Globo  (Caderno Prosa e Verso), Rio de
Janeiro, 27 de julho. 2013. 
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vândalo.  Sua  voz  é  importante  porque  se  relaciona  a  outras  tantas  na  mesma

coletânea.  Do  mesmo  modo  que  não  há  uma  liderança  nos  protestos  de  rua,

também não há o autor, o poeta que fala ou se expressa em nome dos cidadãos. 

Assim, vemos o distanciamento de um lugar privilegiado para a poesia, que

em outros períodos ou contextos reforçam um caráter boêmio, tal como os poetas

românticos, envoltos em seu mundo pessoal, “seduzidos pelas expectativas de um

mundo humanizado, com as promessas de abundância pela tecnologia (Revolução

Industrial) e de liberdade pela democracia (Revolução Francesa)”41. A compreensão

da composição poética se faz a partir de seu caráter revolucionário. 

4.2  O  papel  da  crítica  literária  em  um  contexto  de  esfumaçamento  das

fronteiras entre os modos de produção e de circulação

Vinagre  é um grande registro em verso de um esfacelamento social.  Um

diário urbano, poema-crônica, uma imensa colcha de retalhos costurada de Norte a

Sul  do  país:  “Fronteiras  e  muros  delimitadores  de  territórios  impenetráveis  são

atravessados, no século XXI,  acirrando o que, anteriormente, em outro contexto,

Karl Marx identificara como a solidez que se desmancha no ar” (MARTINS, 2009, p.

102). 

Os versos transpiram os corpos cansados. Como frisa Alberto Pucheu em

seu texto-prólogo não são questões identitárias  ou  trabalhistas  que moveram os

protestos.  Para  ele,  “é  qualquer  um  que  está  em  questão,  não  importando  se

jornalista em trabalho, motoboy, estudante, secretária, professor, funcionário público,

dono de barraquinha de água de coco, quem quer que seja. qualquer um”. 

A força de Vinagre  está no fato de ser, ela própria, um poema-multidão. O

que seriam os poemas no perfil  de cada poeta se  não fosse a compilação e a

anterior convocação, que revelou insatisfações e diferentes matizes de um Brasil em

erupção? Perder-se-iam no Facebook após algumas semanas ou talvez não teriam

sido escritos sem o chamamento feito por Calixto. 

A dinâmica social,  da rede-rua-rede, se mostra na coletânea. Não há um

espectador no Facebook, tal como referenciam Antoun e Malini. Todos participam e

41 LYRA, Pedro. O lugar da poesia. Disponível em: http://rascunho.gazetadopovo.com.br/o-lugar-da-
poesia/. Acessado em dezembro de 2014. 

http://rascunho.gazetadopovo.com.br/o-lugar-da-poesia/
http://rascunho.gazetadopovo.com.br/o-lugar-da-poesia/
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têm voz. Assim, também na concepção literária, os papéis se mesclam e mesmo

pulam etapas, ou seja, os modos de circulação já não dependem de outra pessoa

que não o(s) autor(es): 

Outra alteração paradigmática que se observa nas reconfigurações
promovidas  pelas  novas  tecnologias  é  a  mobilidade  dos  lugares
ocupados  pelo  escritor,  pelo  crítico  e  pelo  leitor,  numa  nítida
acumulação de funções. O mesmo que escreve lê seus pares e é por
eles  lido.  O que  apenas  lia,  opina  publicamente.  De  certa  forma,
escreve, interfere (MARTINS, 2009, p. 102). 

Diante de todas as alterações, rupturas vivenciadas neste período chamado

pós-modernidade,  o  comportamento  do  poeta  para  a  produção  de  um  poema,

principalmente com um propósito político, não se isenta da rapidez e da facilitação

permitidas pela internet. Portanto, o crítico literário na contemporaneidade não pode

desconsiderar esses rearranjos e mesmo o papel das redes que altera, de forma

drástica, os modos de escrita, de leitura e de circulação. 

Ao crítico dotado do olhar panorâmico, cabe então estabelecer as
redes de afinidades ou desafinidades que melhor permitam pensar
cada  poeta  em  sua  projeção.  Poeta  e  crítico,  escrita  e  leitura,
enredados agora no novo contexto de textos, com seu novo contexto
de  referências  [...].  Enredados  quer  dizer:  produzindo  em  rede,
produzindo  redes.  Redes  entrecruzadas  projetando  cenários
prismáticos (MORICONI, 2014, p. 83). 

O  desenvolvimento  desse  olhar  panorâmico  citado  por  Moriconi  está  na

apurada  observação  dos  atuais  depositórios  de  poemas,  que  encontram  farto

espaço na internet, em blogs e sites, sejam especializados ou não. “Os sites são, no

campo digital,  o  que eram as revistas  na hegemonia  do impresso”  (MORICONI,

2014, p. 89). 

Em entrevista ao jornal Cândido, o poeta Eduardo Sterzi explicou o porquê

de considerar relevante a leitura de blogs e sites. Ele ressaltou ainda a crise dos

veículos de comunicação: 

Na verdade, atualmente, dou muito mais valor ao que é publicado em
blogs  e  redes  sociais  do  que  ao  que  é  publicado  em  jornais  de
(suposta) grande circulação. E isto não só no campo da cultura, mas
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também,  e  sobretudo,  no  da  política.  Quem hoje  leva  a  sério  as
nossas revistas semanais, como Veja ou Época? Quem acredita no
que é publicado na Folha de S. Paulo ou n‘O Globo?42 

A perda da credibilidade de espaços de ampla circulação e as aberturas para

a publicação na internet também acabam por interferir  no papel  do crítico43,  que

também  perdeu  sua  aura  de  grandiosidade  e  autoridade.  Cabe  a  ele,  agora,

“contentar-se com o seguinte ponto de partida: existem os poemas, ponto. Pontos.

Pontos  de  interesse,  alguma  luz,  grumos  do  belo,  do  belo-irônico”  (MORICONI,

2014, p. 83). 

4.3 A efemeridade como diapasão da contemporaneidade

Ainda é difícil apontar os caminhos abertos pelos protestos, afinal, nossas

referências estão em mutação. As manifestações de 2013 foram muito mais uma

explosão de sentimentos e insatisfação do que um projeto bem arquitetado do que

se quer alcançar ou modificar. Os cidadãos mostravam esgotamento com o modelo

que se segue, emperrando a vida urbana. Há um desejo potente pelo novo, sem

preocupações com a permanência, como é possível notar ao final do poema: 

QUERO O NOVO! 

O futuro 
não virá por si só 
se não tomarmos medidas. 
Pega-o pelas orelhas, komsomol! 
Pega-o pela cauda, pioneiro! 
Maiakovski 

42 A crítica em crise. 
Disponível  em:  http://www.candido.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=629.
Acessado em dezembro de 2014. 
43 “Respeito – isto é, leio sempre com interesse – aqueles críticos que têm ampliado a compreensão
do  que  é  a  literatura,  da  sua  ação  no  mundo,  da  sua  posição  entre  as  diferentes  artes  e
manifestações culturais, seja através da atenção a obras, do presente ou do passado, que ainda não
tinham  recebido  a  merecida  recepção,  seja  através  da  revisão  dos  pressupostos  teóricos  e
historiográficos através do qual observamos os textos e demais fenômenos literários, seja através da
renovação do  nosso vocabulário  conceitual,  seja  através  do questionamento  do próprio  lugar  da
crítica em nossa época. Em suma, aqueles que trabalham a partir da dúvida, não da certeza”.  A
crítica em crise. 
Disponível  em:  http://www.candido.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=629.
Acessado em dezembro de 2014. 

http://www.candido.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=629
http://www.candido.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=629
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Vou acabar com tudo! Destruir! 
Já não quero meus velhos brinquedos 
Não vou doá-los 
Vou queimá-los! 

Estudar já não posso! 
Ver esses filmes de explosões e pipoca já não posso ! 
Essa música enlata, conservada, pasteurizada 
Ouvi-la não posso 
Quero o novo 
O novíssimo 
Abaixo a velharia, que resistia 
Não quero essa velha escola 
Não quero essa velha guarda 
Não quero essa velhacaria 

Ponha tudo ao pó! 
Pra que possamos renascer 
Sobreviver! 

Se faça uma nova sociedade 
Um novo mundo 
Sem os infinitos 
ISMOS 

Que seja então a ADE 
Verdade, Vontade, Sinceridade, Solidariedade 
Capacidade, Cumplicidade sem Competitividade 
nem Rivalidade 

Essas, eram da outra 
da velhinha 
Não da nova! 

Quero o novo 
Um novo povo 
Um novo povo vigoroso! 

Fora com os senhores 
Tomaremos e destruiremos as velhas mansões 
E seus carrões 

Teremos o novo 
Seremos o novo 
Se o novo quisermos 

Porque o velho serviu apenas para poucos 
E nós somos muitos 
Milhares de servos 

Conquistaremos o novo 
Viveremos no novo 
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Pra que um dia nossos netos ou bisnetos 
O colocar abaixo! De novo! 
(Fabiano Fernandes Garcez) 

Em janeiro  de 2015, ainda havia rumores – a crise social  longe está de

resolução,  visto  que em São Paulo  o  Movimento  Passe Livre,  que deflagrou as

manifestações de 2013, continuou a protestar e a reunir pessoas nas ruas, mesmo

não  tendo  a  mesma  intensidade  das  Jornadas  de  Junho.  O  novo  pregado  e

desejado pelo poeta ainda não se concretizou. 

A vida social ainda está em meio ao nevoeiro, sem certezas, e mesmo assim

produz-se, escreve, age, o que pode favorecer a frivolidade e a fragilidade de muitas

ações  e  produções  artísticas.  A rapidez  do  mundo,  facilitada  pela  internet,  nos

impulsiona.  Para  onde?  Não  sabemos,  mas  prosseguimos,  algumas  vezes

perigosamente, visto o crescimento da extrema-direita na França e de grupos que

pedem intervenção militar no Brasil, por exemplo. 

E  nessa  falta  de  projeto  para  o  futuro,  a  poesia  é  capaz  de  apontar

respostas? Além do extravasamento das emoções dos poetas, também (em alguns

casos)  manifestantes,  as  palavras,  os  versos  parecem  querer  impulsionar  os

cidadãos,  empurrá-los à ação.  Nos versos de cada neobarraco,  vê-se um ethos

revolucionário pululando. 

No livro Literatura de Ideologia, Pedro Lyra mostra que a arte, seja ela qual

for, está comprometida com uma ideologia, já que ela parte de um problema, para o

qual  será  exposta  uma  ideia,  seja  para  a  “provocação  de  um  prazer  e/ou

transmissão de um conhecimento” (em um primeiro plano), seja para a “infundição

de uma ideologia” (segundo plano) (LYRA, 1993, p. 96)44. Em Vinagre, tem-se uma

ideologia ligada ao pensamento de esquerda, mas para onde caminhar se o futuro é

incerto  e não deve ser imutável,  tal  como sentencia o poeta Fabiano Fernandes

Garcez. 

A  concepção  do  tempo  e  do  espaço,  na  pós-modernidade,  se  alterou

profundamente. Em função disso, a arte pós-moderna não é vanguardista, segundo

Bauman,  porque vivemos em um tempo de  movimento,  não  havendo  distinções

44 Ideologia, nesta dissertação, é conceituada a partir da perspectiva marxista, segundo a qual “é um
instrumento de dominação da classe porque a classe dominante faz com que suas ideias passem a
ser a ideia de todos” (BRANDÃO, 2004, p. 21).
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entre o que está na dianteira e o que está atrás.

Em vez de um exército regular, as batalhas disseminadas, agora, são
travadas por unidades de guerrilha; em vez de uma ação ofensiva
concentrada  e  com um objetivo  estratégico  determinado,  ocorrem
intermináveis  escaramuças locais,  destituídas  de finalidade global.
Ninguém prepara o caminho para os outros, ninguém espera que os
outros venham em seguida (BAUMAN, 1998, p. 122). 

Em Vinagre, os poetas, conforme as entrevistas, não requisitam para si um

vanguardismo, nem mesmo enaltecem as características estéticas dos poemas: 

Calixto: [...] cumpriu seu papel histórico. Era esse mesmo, fugaz. Não
foi  imaginada  para  entrar  pra  história,  mas  pra  fazer,  naquele
momento, história. E fez. (ANEXO A). 

Pucheu: Acho que nessa intervenção Vinagre, para ela ser de fato
condizente com o que quer  ser,  a  questão do 'valor  estético'  não
precisa, nem talvez deva, ser colocada. Não é o estético enquanto
um valor tomado autonomamente por si como qualitativo que deve vir
ali (e talvez fora dali) ao primeiro plano (ANEXO B). 

Banharoli: Estamos na contemporaneidade e todos traduziram isso: a
assinatura de nosso tempo (ANEXO C). 

A escrita,  segundo  Lévy,  deslocaliza,  desobriga  o  emissor  e  o  receptor

comungarem de um mesmo tempo e espaço. Com isso, foi preciso que a leitura se

fizesse a partir  de um refinamento das práticas interpretativas. Já para a escrita,

havia a necessidade de uma preocupação com a produção de enunciados auto-

suficientes que dessem conta da falta  da presença do outro,  favorecendo assim

mensagens que correspondessem a critérios de universalidade. Já a produção atual

responde a outra lógica. 

Pois o texto contemporâneo, alimentando correspondências on line e
conferências  eletrônicas,  correndo  em  redes,  fluido,
desterritorializado,  mergulhado  no  meio  oceânico  do  ciberespaço,
esse texto dinâmico reconstitui, mas de outro modo e numa escala
infinitamente superior, a copresença da mensagem e de seu contexto
vivo  que  caracteriza  a  comunicação  oral.  De  novo,  os  critérios
mudam. Reaproximan-se daqueles do diálogo ou da conversação:
pertinência  em  função  do  momento,  dos  leitores  e  dos  lugares
virtuais; brevidade, graças à possibilidade de apontar imediatamente
as referências (LÉVY, 1996, P. 39). 
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Assim como apresentado na parte 2 desta dissertação, a internet altera a

experiência social, mas também modifica a escrita no que diz respeito ao registro e à

captação do que acontece: a escrita se aproxima da fala, “do estatuto do directo, do

actual, do simultâneo, do efêmero, simulando assim a natureza presencial da voz. A

internet baseia-se neste caráter dialogal, recticular e simultâneo da comunicação,

arrastando a escrita nesse movimento” (BABO, 2004, p. 105 e 106). 

O aqui e agora da pós-modernidade na produção textual se mostra também

em função da relação com a criação e a perpetuação de textos em rede digital: 

A escrita electrónica toca, pois, dois pólos extremos: por um lado, a
fixação  perene,  intemporal  de  textos  e  documentos,  já  que  os
sistemas de depósito  virtual  não estão sujeitos à  usura do tempo
nem à finitude do espaço; mas por outro, a produção textual mais
efêmera, introduzindo na escrita uma dimensão de provisoriedade,
de contingência, que esta, enquanto inscrição em suporte fixo, não
possuía (BABO, 2004, p. 105).

Mesmo que haja o reforço do caráter político do aqui e agora de Vinagre, os

aspectos estéticos não devem ser desconsiderados, visto que acabam por encarnar

uma criação do comum, que engloba produções de todos os matizes e em diferentes

estágios. Sua pujança está no fato de justamente, pelo menos aparentemente, não

reivindicar a permanência.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Agora, e não depois, quando as coisas acalmarem, como tentam nos convencer os
proponentes da sabedoria barata: o difícil é justamente combinar o calor do

momento com o ato de pensar. Pensar quando o rescaldo dos eventos esfriar não
gera uma verdade mais balanceada, ela na verdade normaliza a situação de forma a

nos permitir evitar as verdades mais afiadas”. Slavoj Žižek. 

Escolhi o jornalismo como profissão. Então, a rapidez para apurar, escrever

e liberar a matéria “sempre foi minha companheira inseparável”. Por experimentar

essa rapidez cotidianamente no trabalho e até mesmo me sentir leviana ao propor

ao leitor matérias, muitas vezes, superficiais, olhava esse tempo “para ontem” com

muitas desconfianças.  Essa visão era corroborada quando nas redes sociais  via

notícias falsas sendo compartilhadas sem apuração. Vivemos em um contexto em

que notícias falsas são espalhadas rapidamente e também desmentidas na mesma

velocidade  ou mesmo incitam atos  de  violência,  como linchamentos  que podem

levar à morte.

É  muito  difícil  hoje  estarmos  concentrados  em  apenas  uma  tarefa.

Adaptamo-nos  ao  caos,  às  várias  atividades  a  serem cumpridas  e  “para  já”.  O

atravessamento  da  internet  nos  deixa  conectados  durante  todo  o  dia.  As

experiências no Brasil em junho de 2013 me fizeram encarar essa rapidez e mesmo

enxergar a urgência que temos com a vida. 

Enfim, estava reconhecendo o “óbvio ululante” de meu tempo. Uma geração

de jovens e adultos que não querem esperar e adiar a felicidade para um modelo de

sucesso  que  já  não  existe.  Jovens  muitas  vezes  precarizados  em  relações  de

trabalho que oferecem apenas a mera sobrevivência sem vislumbres de algo melhor,

acarretando ainda o esfacelamento das formas clássicas de reivindicação. 

No turbilhão de informações sobre os direcionamentos das manifestações,

encontro poemas inspirados nos protestos, sendo escritos com o pulsar alucinante

do  coração  dos  poetas.  “Como  pode  isso?”,  penso  eu,  ainda  com  uma  visão

estereotipada do poeta que degusta palavra a palavra em algum lugar muito bem

protegido de qualquer contato com a rapidez. Afinal, na minha cabeça, essa tarefa

pouco refinada era coisa de jornalista. 

A escrita de poemas (na verdade, a quantidade me inquietou) ali, enquanto



82

as coisas aconteciam, me fascinou. Enquanto manifestantes filmavam, escreviam,

enfim, registravam de algum modo o que viam nas ruas e lançavam imediatamente

nas redes sociais, assim como jornalistas – de grupos e empresas da grande mídia

e veículos alternativos, poetas utilizaram as palavras para denunciar desmandos da

polícia e de parte da mídia e reverter todos os sentidos negativos em uma grande

ode  ao  humor,  como  se  quisessem expurgar  a  criminalização  que  os  protestos

sofriam nos programas televisivos e nos jornais, revistas e sites de grandes grupos

de  comunicação,  onde a  narrativa  era  construída  para  desqualificar  as

manifestações em um primeiro momento. 

A rede tem uma força surpreendente para impulsionar  as manifestações,

fazendo  convites,  criando  eventos  no  Facebook,  passando  informações  do  que

portar e reverter os efeitos de gases lacrimogêneos,  solicitando o desbloqueio dos

sinais  de  internet  para  a  transmissão  ao  vivo  dos  protestos.  Tudo  isso  para

possibilitar  diferentes olhares sobre o que acontecia  nas ruas,  desde a ação da

polícia até a cobertura das empresas corporativas de comunicação. 

Fico pensando: se  Vinagre  fosse lançada hoje, mais de um ano depois de

todo aquele burburinho,  quando muitas outras coisas já aconteceram no cenário

político, qual seria a repercussão? Enfim, o “se” não existe. Só me resta suspeitar

que olharíamos para a coletânea como algo que chegou atrasado. A rapidez também

atingiu a poesia, ainda mais quando esta tem um lastro político. 

E por mais que ela tenha tido um caráter pontual naquele momento em que

os protestos aconteciam e foi esse seu papel, segundo Fabiano Calixto, os poemas

não se perderam em perfis pulverizados pelo Facebook. Estão compilados em PDF

em alguns sites e devem existir cópias impressas, além da minha, por aí. Enfim,

Vinagre  tem  tudo  para  atravessar  os  anos.  A pouco  mais  de  um  ano  de  seu

lançamento não posso afirmar se haverá longevidade ou interesse estético. Tem-se

a potência. Agora, temos o caráter documental dessa coletânea. 

O atravessamento da internet em nossas vidas tem mudado nossos hábitos

sociais  de  forma  drástica.  As  selfies  que  podem  conotar  apenas  mero  apelo

narcísico  também  representam  um  modo  de  agir  politicamente.  Elas  revelam  o

caráter imediatista de nosso tempo em que o agir na esfera social se faz na interface

com a tela  de um celular,  I-Phone,  tablet.  Esse atravessamento também diminui



83

distâncias, aproximando-se da comunicação oral,  da conversa, de uma trama de

afetividades. 

Entre a ação e a publicação há um clique, visto que as duas experiências

acontecem simultaneamente. A velocidade, proporcionada pela internet, não é um

mero acessório de nossa época. “Nós somos a rede social”, como estava escrito em

cartaz das manifestações que aconteceram no Rio de Janeiro, representa não só os

cidadãos nas ruas, mas essas construções proporcionadas pela internet. 

A  velocidade  possibilita,  sem  levarmos  em  conta  critérios  estéticos,  a

chegada dos textos ao grande público. Velocidade de criação, afinal a obsolescência

é também veloz. Velocidade de publicação, aliada à internet que permite publicações

de todo o tipo sem requerer uma pré-validação literária. Velocidade de circulação,

quando o “boca a boca” das redes é muito mais ágil, com a facilidade de um clique

para compartilhamento. 

E na circulação é preciso fazer a poesia dos vândalos chegar com urgência.

Não  há  direitos  autorais.  Prega-se  a  livre-circulação.  A precificação  não  importa

quando estão em jogo o desgaste social  e as insatisfações do cotidiano urbano.

Copy Left! A obra é coletiva e de solidariedade aos que se dispuseram a estar nas

ruas. 

Assim  ocorreu  em  2013:  os  protestos  aconteceram  a  partir  de  um

chamamento via redes sociais e ao mesmo tempo imagens eram compartilhadas,

textos eram escritos e publicados, poemas eram compilados em formato PDF, assim

como livros de análises sociológicas. Além de haver uma disputa narrativa sobre o

que  e  como  era  contado,  havia  uma  esperança  de  que  as  coisas  realmente

pudessem mudar. 

Há também uma mudança que perpassa outra esfera: a política, posto que

eram palavras e imagens de qualquer  um,  disputando espaço e significado com

grandes  grupos  de  comunicação,  expondo  as  fragilidades  da  democracia

representativa. Não havia a voz (um representante) a encadear os protestos. 

As  narrativas  se  pulverizaram  e  acabaram  por  gerar  ruídos:  a  frase

amplamente utilizada “o gigante acordou” revelou um viés mais conservador das

manifestações  acendendo  um  sinal  de  alerta  e  chamando  a  atenção  para  as

incoerências que existem nesse modelo sem lideranças. 
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Vários percursos de leitura foram possibilitados durante os protestos. Leitura

errante,  leitura  confusa,  leitura  que  mescla  diversas  vozes.  Definitivamente,  os

metarrelatos caíram por terra e o modo hipertextual de leitura aos saltos a cada dia

ganha maior expressão, quando uma nova arena de embates políticos se destaca: a

internet. Quem foi o grande jornalista a contar essa história? Não houve um Euclides

da Cunha. Não houve um Rimbaud ou um Castro Alves em praça pública. 

As próprias estruturas clássicas do jornalismo foram desestabilizadas com a

atuação da Mídia Ninja, sem utilizar a figura do repórter que fala diretamente para a

câmera, a locução em off e apresentando ao espectador um pequeno recorte do que

acontecia,  tentando manter os dois lados da história.  Esta construção simula um

distanciamento  entre  repórter  e  realidade,  criando  uma  aura  para  o  modelo

jornalístico que se pretende imparcial e objetivo. 

Por sua vez, o recorte dos Ninjas era amplificado (sem controle do tempo e

sem  seguir  uma  lógica  tradicionalmente  jornalística)  e  jogado  em  um  canal  da

internet ao vivo, sem grande preparo técnico e assumindo um claro posicionamento.

O tempo de apresentação é reconfigurado, posto que não é o mesmo cronometrado

pela lógica comercial das televisões. Começou a se tornar comum aos ouvidos dos

brasileiros o termo midiativista. 

Também foram realizados debates que refletiam sobre aquilo que acontecia

no Brasil e que já havia sacudido outros países com políticos e pesquisadores. A

simultaneidade da rede foi  experimentada de forma radical,  posto que quem não

estava em uma cidade onde aconteciam as grandes manifestações ou palestras de

alguma forma se mantinha próximo por essa narrativa que se prolonga para além

das amarras de uma condução clássica do jornalismo. 

Em  um  contexto  em  que  os  grandes  grupos  de  comunicação  perdem

credibilidade, sendo contestados ou ridicularizados em tempo real, é preciso buscar

novos vínculos de afinidade que mereçam confiança. Relembro meus hábitos de

leitura  naquele  momento:  lia  as  notícias  veiculadas  nos  grandes  jornalões,  mas

também me mantinha atenta  aos relatos  de cientistas  políticos,  professores  que

participavam  dos  protestos  (pessoas  com  as  quais  mantive  contato  durante  a

faculdade) e faziam suas postagens no Facebook já em contraposição ao que havia

sido noticiado na televisão. É o somatório de vozes que revela a potência quando
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modelos representativos se tornam cada vez mais arcaicos. 

Uma  rede  de  credibilidade  que  ultrapassa  o  que  esperamos  de  uma

empresa, conceito frio e distante, visto que elaboramos uma trama de afetividades,

construída por vínculos sociais. Essa rede, no entanto, pode ser uma faca de dois

gumes, ao facilitar o distanciamento de quem pensa o oposto, afinal curtimos o que

concordamos  e  se  não  gostamos  de  tal  grupo  ou  pessoa  com  ideais  opostas

podemos bloquear/excluir. As leituras misturadas por si só nada valem, a menos que

tenham algum critério, acareação, pedido de mais informações seja dos colegas em

protestos seja nos comentários em sites de grupos de comunicação. 

Ao  mesmo  tempo  em  que  facilita  a  multiplicidade,  também  traz  ruídos,

mentiras políticas. O Brasil vive uma Babel em pleno início de 2015. O WhatsApp

viabiliza correntes que transmitem burburinhos e boatos políticos. Um telefone sem

fio  que  contribui  para  a  implantação  do  medo  e  do  caos.  A ala  moralista  que

“acordou” em 2013 tem estado vigilante na rede que se tornou uma grande aliada.

Panelaços  e  protestos  contra  a  presidente  Dilma  (pedido  de  impeachment)  têm

crescido, assim como boatos de confisco de poupança e guerra civil. 

Sem contar os discursos ressentidos, que mostram que as fronteiras entre

liberdade de expressão e crimes como injúria, calúnia e difamação ficam cada vez

mais borradas. No Brasil, a narrativa das grandes empresas de comunicação que

possuem canais de televisão ainda tem ampla aceitação na sociedade e influenciam

de forma contundente em diversos assuntos, como política e economia. 

Diante dessa profusão de vozes, como deve se comportar a crítica literária?

Dará ela conta de todos os escritos que se intitularam literários e que não passam

por  seu  crivo?  Quais  os  critérios  devem  ser  adotados?  Enquanto  a  criação,  a

circulação e a publicação são cada vez mais ágeis , o valor literário ainda se fará

com o tempo, mesmo que seja para desdizer o que foi dito no momento da obra. 

Muitas vezes a crítica, feita no calor do momento,  erra quando não está

atenta às rupturas comuns também no universo literário. Considero que atualmente

ninguém ou poucos seriam capazes de concordar com a crítica de Urbano Duarte à

obra Memórias Póstumas de Brás Cubas que a considerou sem qualquer destaque

na obra de Machado de Assis ou mesmo no contexto brasileiro: “é deficiente, senão

falsa, no fundo, porque não enfrenta com o verdadeiro problema que se propôs a
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resolver e só filosofou sobre caracteres de uma vulgaridade perfeita”45. 

A comparação com esta crítica do século XIX deve levar em consideração as

diferenças com a nossa própria época e com o objeto analisado nesta dissertação.

Por  isso,  a  necessidade  de  uma  crítica  literária  que  dê  conta  de  novas

condicionantes, como a rapidez proporcionada pela internet e esta escrita em rede

que requer a presença do outro, como referencia Moriconi. 

Por outro lado, as possibilidades de escrita na contemporaneidade permitem

ao  poeta  participar  de  diferentes  projetos,  desde  os  mais  elaborados  aos  mais

despojados  de  critérios  considerados  relevantes  por  ele  mesmo.  A  análise  da

Vinagre me permite dizer que existem poetas em diferentes estágios de produção e

mesmo de reconhecimento literário,  muitas vezes permitindo certa liberdade para

participar de projetos mais pontuais e sem grandes pretensões estéticas. 

Para  os  poetas  com  bagagem  literária,  a  coletânea  é  um  exercício  de

cidadania associada à ideia de fabulação e da vontade de destruição de moldes

velhos própria da poesia política e para os poetas com pouca e nenhuma publicação

de relevância literária,  Vinagre, além de um ato político, pôde ser uma chance de

visibilidade ao lado de poetas já renomados. Portanto, considero cedo falar em valor

literário quando se passou pouco mais de um ano da elaboração da Vinagre. Além

disso, os próprios poetas se mostram despreocupados quanto ao valor estético da

coletânea. 

A grandeza da coletânea, de acordo com as ideias que construí no decorrer

da escrita da dissertação, se mostra justamente por esse caráter de ressaltar a rua e

os percalços da vida urbana que pode ser elaborada de tantas maneiras em função

da multiplicidade de tipos sociais vistos desde a Modernidade. E mais do que isso:

mostrar que as pessoas estão querendo pensar, fabular, reinventar a própria rua,

esse lugar público cada vez mais pensado segundo uma lógica privada. E se a

insatisfação é de qualquer um, esse pedido por mais folga na vida urbana é grupal. 

Poetizar os protestos, além de ser uma manifestação, é um vislumbre do

que pode ser, apresentando um desgaste com o que aí está. É um poema que se

aproxima da crônica  no que diz  respeito  ao  trato  do  cotidiano.  Poema-multidão.

“Graças a Deus!”, como a reação de Antonio Candido ao se referir ao gênero menor

45 O impacto das obras de Machado de Assis sobre as concepções de romance. Disponível em:
http://machadodeassis.net/download/numero01/num01artigo04.pdf. Acessado em março de 2015.  

http://machadodeassis.net/download/numero01/num01artigo04.pdf
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– crônica. As palavras durante as manifestações se recarregaram de significado. 

Poemas  com  cheiro  de  rua  ou  vinagre.  Poemas  que  nos  passam  o

enfrentamento cidadão versus polícia. Poemas que redescobrem as ruas não mais

para os passeios e observações da Modernidade com Charles Baudelaire na França

do século XIX nem com os tipos sociais apresentados pelo jornalista João do Rio em

suas crônicas ao delinear comportamentos com maestria no Rio de Janeiro do início

do século XX. Os poemas não tratam de um papel a ser desempenhado pelo poeta,

que não é mais ele mesmo e outro, mas de suas experiências e expectativas dentro

de  uma  turbulência  social,  com  tantos  outros  anônimos,  tantas  outras

singularidades. 

Esses poemas são feitos em uma sociedade em que o poeta não utiliza os

meios de massa, tais como rádio, cinema e TV, como apontado pelo poeta Pedro

Lyra  neste trabalho,  para recitar  poemas insuflados de indignação social.  Nosso

espaço,  constituído  por  redes,  exige  uma nova configuração do  poeta  engajado

politicamente que tem como aliadas as redes sociais. 

Percebemos,  na  análise  dos protestos  de 2013,  uma elaboração  política

permeada por  desconstruções do discurso alheio tendo como princípio  o riso,  o

deboche. Os memes que inundam o Facebook (outro assunto, igualmente extenso e

instigante) fazem isso à exaustão. A atuação política nas redes sociais se faz por

meio  da  apropriação  e  da  reconfiguração  da  fala  do  outro.  Se  há  um  recurso

estilístico que ganha forte expressão é a paródia. As marchas pela família e pela

intervenção militar foram deglutidas recebendo o “raio goumertizador” da zoeira. 

Na poesia, o recurso a ser mais utilizado é a paródia, com a reformulação do

que já existe não só no que diz respeito ao universo da própria poesia, mas também

à música e a frases feitas amplamente conhecidas. Um repertório cultural do Brasil é

trazido à tona sendo redimensionado por meio das interpretações possibilitadas pela

paródia. Descaradamente, a originalidade é jogada para escanteio. Falta de talento,

criatividade  ou  um  posicionamento  do  poeta  diante  das  possibilidades  de

permutação? O ineditismo não tem grande valor na coletânea. “Que importa quem

fala?”, Foucault já chamava a atenção para essa indiferença. 

O humor serve como um instrumento que se contrapõe a uma política cada

vez mais desacreditada e que precisa ser revista. É curioso que a narrativa mais à
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direita  se  pretende,  na  maioria  das  vezes, séria  e  indignada  com  a  corrupção,

extravasando muitas vezes um ódio descabido, recorrendo geralmente ao discurso

da defesa da “moral e dos bons costumes”, enquanto que à esquerda percebemos o

deboche para desconstruir a seriedade piegas. 

Os pedidos de intervenção militar e de retorno a um modelo ditatorial que

deveria  ser  considerado  “morto  e  enterrado”  começam  a  ser  bradados  com

veemência por alguns setores. Portanto, um discurso político que se torna vazio em

significados  não  é  levado  a  sério  para  outros  grupos.  Há  um  acirramento  das

diferenças políticas reflexo da crise do país.  Essa tensão fica explícita muito em

função das redes sociais. Ou, nas palavras de Hutcheon, “talvez a ironia seja a única

forma de podermos ser sérios nos dias de hoje. Em nosso mundo não há inocência”

(1991, p. 62). 

Recuperando a imagem evocada pelo poeta Eduardo Sterzi de que o poema

tem  um  quê  de  quebra-quebra,  percebemos  uma  perspectiva  ao  rés  do  chão,

revolvendo  as  palavras  e  seus  significados,  algumas  vezes  já  canonizados,  e

fomentando novas construções criativas que deem conta deste momento sem um

rumo a ser seguido, posto que, ao contrário do que aconteceu na Modernidade, em

que havia  um grande  projeto  de  futuro  para  a  humanidade,  a  pós-modernidade

mostra o esgotamento de projetos comprometidos com o progresso. 

Os grandes colapsos da Modernidade macularam o projeto de um modelo

de humanidade, isenta de ignorância e superstições, e guiada pela racionalidade.

Não há mais aquele que está na vanguarda, seja na política seja na arte. A pós-

modernidade é anti-vanguardista, como ressaltou Bauman. 

Nesse contexto, a internet se torna instrumento de pressão popular por meio

de aplicativos e grupos de militância que agem especificamente. Ou seja, não há

grandes projetos para o futuro e, consequentemente, não há mudanças estruturais,

mas a resolução de problemas pontuais. O que detonou os protestos de 2013 foi

uma  causa  pequena:  a  insatisfação  com  o  aumento  de  vinte  centavos  nas

passagens de ônibus. 

Com essa característica da pós-modernidade, podemos constatar o quanto a

efemeridade está constantemente atrelada ao nosso tempo. De acordo com David

Harvey, a pós-modernidade é a total  aceitação do efêmero, contido em uma das
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metades da sentença baudelairiana sobre a Modernidade. Atualmente, a chancela

da crítica não filtra tudo o que chega ao leitor. No entanto, o reconhecimento de

alguns críticos de renome é importante para quem pretende uma validação literário-

estética. 

As  possibilidades  de  publicação  jogam  para  o  leitor  obras  de  todos  os

matizes literários. Assim compreendemos, por um lado, o porquê da diminuição da

importância  dos  grandes  relatos,  dos  grandes  escritores,  e  por  outro,  a  chance

desses  escritos  contemporâneos,  especialmente  os  que  vão  diretamente  para  a

internet,  se  perderem.  É  uma  contradição  tentar  dimensionar  a  importância  da

permanência de uma obra literária em um contexto de fugacidade. Não temos um

projeto de futuro e nossos modelos vivem uma crise que nos coloca em posição de

tentar reinventar paradigmas. 

No decorrer  da  história  literária  vemos um retorno aos grandes modelos

clássicos, como aconteceu durante o Classicismo e o Neoclassicismo (Arcadismo).

Em ambos os casos havia um grande projeto cultural se desenvolvendo na Europa:

o Renascimento e o Iluminismo. Era um contexto de ampliação das forças e das

revoluções burguesas. O passado artístico era uma chancela para a classe social

em ascensão. Na pós-modernidade, o passado nos chega por meio de colagens,

sobreposições ressignificadas/parodiadas. Não é um modelo a ser seguido. 

Talvez esse retorno constante a determinado código linguístico por meio da

paródia  não  seja  um  esfacelamento  qualitativo  da  poesia,  mas  sintoma  dessa

encruzilhada paradigmática  na qual  nos  encontramos.  Também não há  nada no

lugar na pós-modernidade, assim como no poema. Por isso, o modelo clássico da

ópera  dramatiza  as  tensões  das  ruas  paulistas  durante  a  Jornada  de  Junho  e

rearranja diversas construções comuns ao nosso repertório cultural. A ópera não é

recuperada em seu status original. 

Aliás, os lugares muito bem delimitados entre autor, leitor e crítico também

foram  reorganizados  ou  desierarquizados.  A leitura  aberta,  rizomática  é  oposta

àquela atrelada ao livro-objeto. A internet alterou os modos de leitura, ampliando as

possibilidades de interpretação por parte do leitor ou mesmo sua dispersão. Detetive

ou  dândi?  Eis  a  questão.  E  a  crítica  literária  também  perdeu  seu  espaço  de

autoridade, precisando se readequar à nova realidade, considerando todas essas
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alterações que aconteceram no campo da criação e da interface com as redes. 

Nosso contexto também nos coloca diante da efemeridade de modo muito

radical, posto que a produção, seja ela literária ou não, é facilitada para chegar ao

interlocutor  com rapidez.  A urgência  do tempo presente  se distancia,  em muitos

momentos,  da  preocupação  baudelairiana  de  transformar  o  moderno/o  atual  no

antigo. 

A internet contém a lógica de um grande arquivo capaz de guardar/pilhar

experiências sociais, mas também age apenas como suporte para transmitir, jogar

na rede o aqui e agora, sem se preocupar com a manutenção do que é veiculado na

rede para a posteridade. É a contradição percebida por Babo: “a rede comporta um

arquivo imenso, infinito e perene, aliado a uma produção textual imediata, não-linear

e efêmera” (2004, p. 105). 

Em  Vinagre,  o uso da internet  se tornou importante para fazer  chegar  a

poesia ao público bem ali enquanto os protestos aconteciam, utilizando elementos

que compõem o modo de produzir poema na contemporaneidade apresentado nesta

dissertação:  pilhagem  de  informações,  despreocupação  com  a  originalidade,

apropriação, uso da paródia, diminuição das fronteiras entre o clássico e o popular,

entre outros aspectos. 

Mesmo com essas características de nossa época,  a  coletânea parte  de

uma concepção antiga da poesia, no que diz respeito a seu caráter perturbador,

revolucionário:  o entendimento do uso da palavra em seu caráter  subjetivo para

desestabilizar,  para  fomentar  os  protestos,  para  tentar  reverter  a  lógica  social

vigente. 
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ANEXO A – Entrevista com o professor e poeta Fabiano Calixto

Nome: Fabiano Calixto

Profissão: Professor universitário

Formação acadêmica: doutorando em teoria literária e literatura comparada (USP)

Trajetória literária (um resumo):

Fabiano Calixto nasceu em Garanhuns (PE), em 1973. Vive em São Paulo. É poeta

e  professor.  Cursa  doutorado  em  Teoria  Literária  e  Literatura  Comparada  na

Universidade de São Paulo, USP. Publicou Algum (edição do autor, 1998),  Fábrica

(Alpharrabio  Edições,  2000),  Um mundo só  para  cada par (Alpharrabio  Edições,

2001), Música possível (CosacNaify/7Letras, 2006), Sangüínea (Editora 34, 2007), A

canção  do  vendedor  de  pipocas (7Letras,  2013),  Para  ninar  o  nosso  naufrágio

(Corsário-Satã,  2013),  Equatorial (Tinta-da-China,  2014)  e  Nominata  morfina

(Córrego/Corsário-Satã/Pitomba, 2014).

 

- Depois de mais de um ano dos lançamentos, como avalia a repercussão das

edições Vinagre?

Ótima, pois cumpriu seu papel histórico. Era esse mesmo, fugaz. Não foi imaginada

para entrar pra história, mas pra fazer, naquele momento, história. E fez. 
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- Os protestos seguiram a lógica rede-rua-rede, assim como os poemas dos

neobarracos.  A escrita  poética rápida,  ali  no calor  dos acontecimentos,  foi,

além de “solidariedade aos movimentos  de contestação”,  uma tentativa  de

neutralizar a rapidez objetiva do jornalismo praticado pela “grande imprensa”?

Por que entregar os versos também à rapidez?

Seguimos a rapidez objetiva dos batimentos cardíacos. O momento era de urgência

e tudo teve que ser urgente, inclusive os poemas. 

- Em uma entrevista concedida à revista Cult naquele contexto dos protestos,

foi mostrada, pelos Vândalos, uma preocupação com a exposição de vozes

não representadas pelo status quo literário e mesmo com a substituição de

frases de Brecht por textos de “poetas atuais e atuantes”. Na tua percepção, o

que essa quantidade de vozes foi capaz de impactar na rua (ou na rede) no que

diz  respeito  ao  oferecimento  de  um  repertório  (ou  frase)  poético(a)  de

contestação?

Eu nunca mais li a antologia, vou tentar responder de memória. Acho que foi capaz

sim de impactar. Teve uma repercussão que eu não esperava, circulou muito. Essa

circulação gera interação, debates, leituras, releituras etc. Isso acaba gerando algo

legal. Um professor da USP, o Marcos Natali, inclusive a colocou na bibliografia de

um curso seu no ano passado (ou neste, esqueci). 

- Soube que não houve qualquer critério estético para a escolha dos poemas.

Todos recebidos pela internet foram colocados na coletânea. No entanto, como

pensar essa escrita poética no que diz respeito aos processos criativos - o

tempo para pensar, para escrever, para reescrever? Vinagre foi apenas uma

poética-política  pontual  sem  alguma  pretensão  de  valoração  estética

posterior?

Houve  um  critério  político.  Poemas  de  direita  não  entraram.  Eu  penso,

particularmente,  o  processo  de  composição  de  forma  diferente,  mais  ou  menos

como Piva, escrevo e pronto. Não fico revisando um século. Há muita vida pra ser

vivida por aí. Agora, o valor estético, se é que há, será percebido pela crítica (se
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houver). 

-  “Vinagre”  é  um  e-book?  Ou  os  elementos  nele  inseridos,  como  ficha

catalográfica,  prólogo,  edição  V  de  Vândalos,  copyleft,  foram  paródias  à

estrutura de um livro?

É um e-book aberto, livre. 

- Por que publicar a edição Vinagre em Copyleft?

Para explodir a barreira de leitura e difusão. Eu acredito na pirataria, na internet livre,

no conhecimento monumental que a rede pode proporcionar. 

- Por que em determinado momento (há alguns meses) você chegou a negar

qualquer participação na coletânea Vinagre em uma postagem no Facebook?

Eu fiz isso? Não lembro. 

- Qual é o sentido do termo neobarraco?

É um chiste com o termo neobarroco – tão usado por poetas ruins, caretas, além de

um erro teórico. É um gesto de amor/humor/solidariedade com todos os ativistas. 
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ANEXO B – Entrevista com o professor e poeta Alberto Pucheu 

Nome: Alberto Pucheu

Profissão: Professor de Teoria Literária da Faculdade de Letras da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro.

Formação acadêmica: Doutor em Ciência da Literatura pela UFRJ.

Trajetória literária (um resumo):

Nascido em 1966, Alberto Pucheu é poeta, ensaísta, professor de Teoria Literária da

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Cientista do Nosso Estado, pela

Faperj (já havia sido antes Jovem Cientista do Nosso Estado, pela mesma agência

de fomento) e pesquisador do CNPq. Seu livro de poemas A fronteira desguarnecida

foi  vencedor  do  Programa  de  Bolsas  para  Escritores  Brasileiros,  da  Fundação

Biblioteca Nacional, e o de ensaios Pelo colorido, para além do cinzento; a literatura

e  seus  entornos  interventivos  recebeu  o  Prêmio  Mário  de  Andrade  de  Ensaio

Literário, da Fundação Biblioteca Nacional. Seja os de poemas, seja os de ensaios,

muitos de seus livros vêm recebendo resenhas nos jornais de maior circulação do

país, em sites específicos e em periódicos acadêmicos. Alberto Pucheu também tem

publicado  ensaios  em  diversos  livros,  nos  principais  periódicos  acadêmicos
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brasileiros e em portais nacionais e internacionais de literatura, bem como resenhas

e  poemas nos  mais  importantes  jornais  do  país  e  em sites  específicos.  No  dia

anterior  às  últimas eleições,  o  caderno Prosa&Verso,  de  O Globo,  publicou seu

inédito  “Poema  para  ser  lido  na  posse  do  presidente”.  Em  2011,  teve  20  das

fotografias que vem tirando de frases grafitadas em ruas de diferentes cidades do

mundo  expostas,  sob  o  título  de  Paisagens  urbanas  quase  sem paisagens,  no

evento internacional ArteFórum, sob a curadoria de Beatriz Rezende, e realizou, em

julho de 2011, a instalação  Palavras, na OI Futuro de Ipanema, no projeto Poesia

Visual, sob a curadoria de Alberto Saraiva (essa série de exposições e instalações

contou também com mostras de Ferreira Gullar, Antonio Cicero, Wladimir Dias Pino,

Tadeu Jungle, Helena Trindade, Roberto Corrêa dos Santos e Lúcio Agra). 

Enquanto poeta, teve os seguintes livros publicados: 

1) na cidade aberta (Rio de Janeiro: EdUERJ, 1993 – ISBN 869.0(81)-1); 

2) Escritos da frequentação (Rio de Janeiro: Ed. Paignio, 1995 – ISBN ); 

3) A fronteira desguarnecida (Rio de Janeiro: Ed. Sette letras, 1997 – este livro

foi concluído com o apoio do Programa de Bolsas para Escritores Brasileiros

da Fundação Biblioteca Nacional – ISBN 85-85625-89-9); 

4) Ecometria do silêncio  (Rio de Janeiro:  Ed. Sette Letras,  1999 – ISBN 85-

7388-171-2); 

5) A vida é assim (Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2001 – ISBN 85-88338-03-

3); 

6) Escritos  da  indiscernibilidade  (Rio  de  Janeiro:  Azougue  Editorial,  2003  –

ISBN85-88338-32-7).

7) A  fronteira  desguarnecida;  Poesia  Reunida  1993-2007 (Rio  de  Janeiro:

Azougue Editorial, 2007 – ISBN 9788588338784).

8) mais cotidiano que o cotidiano.  Rio de Janeiro:  Azougue Editorial/FAPERJ,

2013.
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Publicou os seguintes livros de ensaio: 

1) Pelo colorido, para além do cinzento; a literatura e seus entornos interventivos

(Rio de Janeiro:  Azougue Editorial/FAPERJ, 2007 – ISBN 9788588338647).

Com este, recebeu o Prêmio Mário de Andrade, Ensaio Literário, da Fundação

Biblioteca Nacional/Minc, 2007.

2) Giorgio  Agamben:  poesia,  filosofia,  crítica (Rio  de  Janeiro:  Azougue

Editorial/FAPERJ, 2010);

3) Antonio Cicero por Alberto Pucheu (Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010); 

4) O amante da literatura (Rio de Janeiro: Oficina Raquel, 2010); 

5) Roberto  Corrêa  dos  Santos:  o  poema  contemporâneo  enquanto  o  ensaio

teórico-crítico-experimental (Rio de Janeiro: Azougue Editorial/FAPERJ, 2012).

6) apoesia contemporânea (Rio de Janeiro: Azougue Editorial/CAPES, 2014).

Organizou os seguintes livros:

1) Poesia(e)Filosofia; por poetas-filósofos em atuação no Brasil (Rio de Janeiro:

Ed. Sette Letras, 1998).

2) Nove abraços no inapreensível; filosofia e arte em Giorgio Agamben (Rio de

Janeiro: Azougue Editorial/FAPERJ, 2008).

3) O  Carnaval  Carioca  de  Mário  de  Andrade  (Rio  de  Janeiro:  Azougue

Editorial/FAPERJ, 2011, com Eduardo Losso Guerreiro).

4) Danielle Cohen-Levinas; partilha da literatura (São Paulo: Editora Horizonte,

2014, com Piero Eyben)

- Como soube da coletânea? Por que aceitou participar da coletânea? Houve

alguma preocupação sua com direitos autorais? Por quê?

Soube da coletânea quando o Calixto teve essa grande ideia de juntar alguns dos

poemas que estavam sendo postados em tempo real ao das manifestações, logo em

seu começo, motivados pelos anseios que então se estouravam, mostrando que os
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poetas estavam ali  intervindo, ao vivo e/ou com as palavras escritas. O Fabiano

então me convidou para participar e topei na hora, claro. Foi uma grande ideia dele,

a de flagrar a dimensão política da poesia, que alguns críticos mais conservadores

não  vêm  sabendo  ler  na  recente  poesia  brasileira.  Claro  que  essa  coletânea

escancara a dimensão política da poesia,  que já  vinha ocorrendo bem antes da

antologia, à revelia dessa crítica desantenada de seu tempo. Direitos autorais? Ãh?

O que é isso? Não, claro que não, jamais me passou pela cabeça algo como direitos

autorais. 

- Você participou dos protestos? Quantos e em que cidade(s)?

Fui  às duas grandes manifestações no Rio:  a  da Rio Branco e a da Presidente

Vargas. 

- O que essa sua escrita política e poética quis provocar?

Nunca sabemos exatamente o que uma escrita poética e política quer provocar e,

ainda menos, se ela pode provocar de fato algo, se ela tem essa potência. Ainda

assim,  escrevemos e,  escrevendo,  conseguimos  manifestar  alguns  pensamentos

necessários  para  o  nosso  tempo.  A Vinagre  nasceu  do  Facebook,  de  onde  (ao

menos na primeira edição) os poemas foram retirados. Então, nesse conjunto de

poemas  há,  obviamente,  o  desejo  de  intervenção,  de  pensamento  sobre  os

caminhos políticos de nosso tempo. Em nosso tempo, Agamben já disse, não é a

poesia que deve se submeter ao político, mas o político que deve saber ouvir à

poesia. Como vê, a política anda muito defasada em relação ao nosso tempo, não a

poesia. Isso porque a poesia é um dos lugares por excelência do político. Talvez a

impotência da poesia a coloque em um lugar privilegiado para flagrar e pensar os

poderes do tempo – eis uma das aporias da poesia.  

-  Você  já  havia  participado  de  um  trabalho  literário  coletivo?  A coletânea

Vinagre pode ser considerada um grande poema-multidão? Por quê? Como foi

se somar a tantos outros poetas nas Jornadas de Junho? Quais poetas que

participaram da coletânea você conhecia antes da coletânea?

Sim, participo de algumas antologias. Gosto dessa sua ideia de um poema-multidão.
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Eu e o Maurício Chamarelli  criamos o termo postema, que quer dizer postagem-

poema-pós-poema,  típico  do  que  um grupo  grande  de  pessoas  tem escrito  nas

redes sociais. O postema é breve, interventivo, feito na hora, postado no momento

imediato de sua feitura... Há algo nele que não é uma postagem qualquer, mas há

algo  ali  que  não  se  configura  obrigatoriamente  como um poema.  Daí,  postema.

Talvez a Vinagre seja esse murmúrio-multidão dos múltiplos postemas. Conhecia

alguns dos poetas pessoalmente de antes, outros, pelo facebook mesmo (o próprio

Calixto eu só o conheço do face – e pelos seus livros, claro), outros, não conhecia.

Mas, para mim, não há tanto a questão de se somar a outros poetas nas jornadas de

junho; há a questão de estar ali, anonimamente com outros anônimos. 

-  Do valor  estético dos poemas da coletânea,  de modo geral,  o que tem a

dizer?

Acho que nessa intervenção Vinagre, para ela ser de fato condizente com o que

quer ser, a questão do ―valor estético‖ não precisa, nem talvez deva, ser colocada.

Não é o estético enquanto um valor tomado autonomamente por si como qualitativo

que deve vir ali (e talvez fora dali) ao primeiro plano. 

- Depois de mais de um ano dos lançamentos, como avalia a repercussão das

edições Vinagre?

O seu próprio interesse mostra que o gesto Vinagre foi  um gesto propiciador de

pensamento. Espero ler o seu trabalho para ler sua resposta a essa pergunta que

você mesma fez.  
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ANEXO C – Entrevista com a jornalista e poeta Rosana Banharoli 

Nome: Rosana Banharoli

Profissão: assessora de cultura

Formação acadêmica:comunicação social - jornalismo

Trajetória literária (um resumo): 

Idealizadora da Fliparanapiacaba 2014. Autora do livro de poesia, Ventos de Chuva,

Scortecci 2011 e do e-book 3h30 ou quase isso, prosa & verso, Amazon, 2013.

- Como foi o processo de elaboração do poema que fez parte da coletânea?

Quanto tempo levou para escrevê-lo?

Já faz um tempo da publicação, na Antologia Vinagre. Não saberia precisar o tempo,

mas me lembro que assim que vi a convocatória na rede social, algo começou a me

atormentar. Creio que saiu mais rápido do que a ação do envio. Esta sim foi mais

complicada. 

- Como soube da coletânea? Você escreveu o poema e postou no Facebook e

depois  enviou  aos  organizadores  ou  escreveu  especificamente  para  a
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coletânea?

Soube pela rede social. Enviei diretamente a Fabiano Calixto. 

-  Por que aceitou participar da coletânea? Houve alguma preocupação com

direitos autorais? Por quê?

Direitos autorais não. Quis dar voz participativa ao movimento. Como poeta, era a

minha oportunidade cidadã. 

- Você participou dos protestos? Quantos e em que cidade(s)?

Participei de movimentos políticos, quando estudante. Hoje procuro participar pela

palavra escrita e assinaturas em abaixo-assinados de causas que compartilho. 

- O que essa sua escrita política e poética quis provocar?

A força, o empoderamento da palavra. 

-  Você  já  havia  participado  de  um  trabalho  literário  coletivo?  A coletânea

Vinagre pode ser considerada um grande poema-multidão? Por quê? Como foi

se somar a tantos outros poetas nas Jornadas de Junho? Quais poetas que

participaram da coletânea você conhecia antes da coletânea?

Já, sim. Através de prêmios em concursos literários e convites,  tenho poemas e

microcontos em mais de 30 antologias. A coletânea Vinagre foi, com certeza a mais

impactante. Acredito na voz da poesia a representar seu tempo. E, a oportunidade

de  estar  junto  a  poetas  meus  conhecidos  da  rede  e  outros  não,  foi  como  que

alimentar a liberdade de expressão. Diferentes letras e estilos num mesmo grito:

uma obra coletiva em causa única. Foi lindo! 

-  Do valor  estético dos poemas, de modo geral,  da coletânea,  o que tem a

dizer?

Estamos na contemporaneidade  e  todos  traduziram isso:  a  assinatura  de nosso

tempo. 

- Depois de mais de um ano dos lançamentos, como avalia a repercussão das
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edições Vinagre?

Não  tenho  dados  para  mensurar,  mas  só  o  fato  de  ter  sido  obra  aberta  para

download, de ter sido reproduzida na imprensa e de ter sido objeto de estudo em

Manchester, em Londres, no projeto de Rosane Carneiro, acredito que fomos lidos, a

palavra  foi  lançada.  Ultrapassou  os  gases  lacrimogêneos,  o  asfalto,  os  vidros  e

cumpriu-se. 

- Os protestos seguiram a lógica rede-rua-rede, assim como os poemas dos

neobarracos.  A escrita  poética rápida,  ali  no calor  dos acontecimentos,  foi,

além de “solidariedade aos movimentos  de contestação”,  uma tentativa  de

neutralizar a rapidez objetiva do jornalismo praticado pela “grande imprensa”?

Por que entregar seus versos também à rapidez? 

Porque a rapidez não anula o conteúdo. Aquela era a hora. Todos tínhamos que

expressar  a  solidariedade,  a  cumplicidade,  a  oportunidade!  Tínhamos a  voz  dos

jovens e o despreparo de uma força policial. Não dava para calar! Como disse, o

poeta e crítico americano, Ezra Pound, o poeta é a antena do mundo. 


