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MATÉRIA ESPECIAL DE
LANÇAMENTO
SIJÔ: POESIA COREANA
Por Fabio R.Vieira
Engenheiro Agrônomo e Poeta

Introdução

S

egundo o escritor Lee EunEun
sang(1964), o povo coreano possui
canções e poemas populares que
datam de tempos antigos. Para se ter uma idéia
antes da era cristã, as pessoas já se dedicavam a
compor poesias como forma de divertimento
sendo que um dos mais antigos livros coreanos
preservados o “Samkooksaki” tem datação
especulada no ano 17. a.C.

O “hyangga” ainda era transcritos num
sistema alfabético derivado do chinês. O
“hyangga” é dividido em quarto, oito ou 10
linhas.Quando possui 10 linhas, o caso mais
freqüente, contém de duas a quatro estrofes. Eram
seus compositores monges Budistas e
militares.(Enciclopédia
iclopédia Britânica,2009). Já o Sijô
Clássico, é um poema dividido conforme a
seguinte disposição:

(Fonte: Lee Eun-sang,1964)
Eun
No entanto, o principal meio de dispersão
da cultura da Coréia eram os festivais, como o
Majigoot(“festival de boas vindas á Deus”) que
acontecia numa época do ano
no equivalente ao mês
de Janeiro, do calendário cristão. Infelizmente, são
poucos os registros referentes à Coréia antiga, e o
que hoje é encontrado está mencionado em livros
de história antiga da China.
Origem e forma do Sijô
O sijô (“canções sazonais”)) é a forma de
poesia coreana mais conhecida e difundida pelo
mundo, existem inúmeros livros e estudos de
autores europeus e norte-americanos
americanos dedicados ao
assunto. O termo “sijô” data do séc. XIII depois de
cristo. (O'Rourke, 1987 & Rutt, 1998), no final de
um período que historicamente é conhecido como
Dinastia Koryó(918-1392),
1392), sua origem provém de
canções tradicionais coreanas, principalmente
“hyangga” ou “hyangka”(“canções nativas”),
(Eun-sang,
sang, 1964; Enciclopédia Britânica, 2009).

Devemos observar que metro básico nos
versos do sijô consiste de grupos frasais de quatro
silabas ou palavras, isto porque na língua coreana
cada palavra contém geralmente apenas uma
silaba. Conforme essa disposição teríamos em
média um total de 45 silabas. No entanto
especialistas em língua coreana citam uma variação
de 44-46
46 silabas, sendo uma média de 14-16
14
silabas por grupo frasal.
Este padrão sonoro 4-4
4 na língua coreana é
diferente do encontrado nas traduções feitas em
Inglês ou Chinês, pois elas não enfatizam a
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sonoridade original do sijô.Pois optam por
intervalos mais longos. (Lee Eun-sang, 1964).
Nas traduções para a língua portuguesa,
feitas por Yun Jun Im & Alberto Marsicano, o
padrão estrutural foi modificado justamente para
amenizar este problema, passando o sijô a ser
constituído de 3 estrofes e quatro grupos frasais.
Assim o diagrama sonoro original-melodia e fala
pode ser melhor preservado na escrita.
O verso coreano geralmente não tem rimas,
mas é regulado pelo padrão silábico.
O padrão do sijô é assim, pois ele pretende
representar dois compassos distintos, um de quatro
colcheias e outro de oito semicolcheias. Em outras
palavras o tempo necessário para recitar m grupo
padrão de 4 silabas, seguido por um grupo de 5 ou
6 silabas gastando o mínimo de tempo possível.
Vemos então que o sijô é basicamente uma
estrofe de três versos - primeiro, segundo e últimoe que cada verso consiste de 4 grupos silábicos. A
forma padrão e a variável acima servem para nos
indicar isto. No entanto, deve se notar que o
primeiro grupo no verso final é sempre fixo em 3
silabas. Esta é uma marca que caracteriza
fielmente um sijô. Um sijô é usualmente composto
em 3 ou seis linhas. Todavia, de acordo com o
contexto ou significado pode ser escrito de forma
livre em relação ao número de linhas, desde que
preserve os três versos e a distribuição silábica.
(Lee Eun-sang, 1964).
Temática
O sijô inicialmente era voltando para os
preceitos morais do Confucionismo, e
posteriormente passou a versificar também sobre
a natureza e o amor.
Em relação à exploração do tema ao longo
do sijô, Rutt(1971), enumera cada estrofe do sijô
em:- tema(3, 4, 4,4); - elaboração(3, 4, 4,4); contra-tema(3,5) e conclusão(4,3). A conclusão é
raramente em caráter epigramático, pare
Rutt(1971) está é uma poesia muito mais lírica e
pessoal do que outras formas de existentes no Leste
da Ásia.Segundo a explicação de Yun Jun Im &
Alberto Marsicano(1994), o terceiro verso do sijô
apresenta o antitema ou uma reviravolta ou ainda
uma resolução de um impasse.

Os mesmo autores nos contam que o Sijô
inicialmente era uma arte restrita aos nobres,
militares e políticos, consolidando-se como arte no
séc. XIII ,foi repassado ao povo por tradição oral.
Os escritores de sijô passaram a ser “pessoas
comuns” inclusive cortesãs.Daí em diante
passaram a tratar de assuntos mais superficiais
como comércio e corrupção, sem esquecer claro da
temática amorosa.Foram sendo incorporadas
algumas gírias, linguagem vulgar e
onomatopéias.(Enciclopédia Britânica, 2009)

O Sijô na era moderna
Quando civilização ocidental tomou em
assalto a península coreana, muitos intelectuais
coreanos foram levados a inferiorizar ou
abandonar a sua própria tradição cultural. No
entanto no período do pós-guerra a tradição do sijô
foi retomada com um intuito de recuperar a autoestima da nação. Este foi um movimento literário
conhecido como “nova-literatura”, e chegou a
contar com a participação de mais de cem
escritores. Todavia, é verdade que muitos eles
ainda tinham sérias dificuldades para transformar o
sijô em um patrimônio nacional.
De fato apenas um número restrito destes
escritores “emergenciais” teve realmente mérito na
preservação e no desenvolvimento da literatura na
Coréia. Deste grupo formado em 1945 merecem
destaque nomes como Chun Ing-bo, Lee Eun-sang
,Lee Byung-ki & Lee Kwang-soo.(Kim Sang-ok,
1964)
Ainda ,tiveram papéis de destaque na
difusão do sijô moderno a revista Yumon, que a
partir de 1964 passou a publicar algumas
composições de seus leitores, a instituição
conhecida como Korea P.E.N. e o Ministério da
Cultura.
Conclusão
Finalizo este artigo sobre o sijô, escrito
especialmente para a Revista Poetrix, primeiro com
as palavras de Kim Sang-ok:
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“Estou convencido de que um dia o
tradicional Sijô coreano ira influenciar a poesia do
mundo inteiro”
Nas palavras de Kevin O’Rourke(citado por
Haroldo de Campos):
“Ler o sijô é viver e respirar a história e a
cultura da Coréia”
Haroldo de Campos no prefácio de
“Sijô:poesiacanto coreana”, ainda faz a seguinte
ressalva: “ È auspicioso que a tradição do sijô
venha a ser posta ao alcance do leitor brasileiro”
Poesia de poetas-cantores, que amavam o
retiro contemplativo e meditativo, mas que, nem
por isso, deixavam, em muitos casos, de se
envolver nas turbulências políticas e guerreiras da
vida da corte. Poesia cujo os aficionados e
praticantes por excelência eram letrados e
perseguiam o ideal do gentil homem confuciano
tradicional, que não se distinguia por uma crença
aprofundada na vida após a morte.
(O’Rourke,K.citado por Haroldo de Campos)
Essas canções lírico-meditativas, reflexivoimagéticas, provindas de um Oriente extremo e
remoto, nos evocam, por vezes a fluidez présocrática do pánta rhei(“tudo riocorrente”),
heracliticiano , mas epicureamente aberto aos
“dons da mão de Elohim”(eloqüência), aos
prazeres do comer e do beber e do amor
serenamente desfrutado com a mulher
amada.(Haroldo de Campos, 1994)

Pequena seleção de Sijôs Clássicos &
Modernos
Tchwe Tchung(984-1068), versão de Yun
Jun Im & Alberto Marsicano(1994):
O sol se põe
no oeste
O rio deságua
no Mar do Leste
Os heróis
de todos os tempos

se findam
nos mausoléus
Deixa:é o curso natural de ascensão e queda
Haverá um modo
de detê-lo?

Versões de Richard Rutt(1998):
Yi Soon-ching(1545-1598),
By moonlight I sit alone
in the tower on Han San Isle.
My sword is on my thigh,
I am beside myself with care:
From somewhere a shrill piping sound
thrills and pierces my bowels

“ Sob o luar me sento sozinho
na torre da Ilha de Han San .
Minha espada está sobre minha coxa,
melhor ser cuidadoso:
vindo de algum lugar um grito de agonia
incita e parte minhas tripas”

Yoon Sun-do(1587-1671)
With a wine cup one hand
i sit alone, gazing at the distant hills.
My beloved appears!
more joyful could I be?
Even thought she neither speaks nor smiles,
this is perfect joy.
“ Com um copo de vinho na mão
sento solitário, encarando colinas distantes.
Minha amada surge!
Poderia eu estar mais alegre?
Mesmo acreditando que ela nada fale e nem
sorria,
Este é um contentamento pleno”

Chung In-bo(1893-), por Kim Sang-ok(1964)
The Hibiscus
The dewdrops that fall in the City of Gods,*
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can they not bestow a bouquet of flowers
on earth:
When the hibiscus flowers bloom again
at Wangkum Castle in early Spring
It seems it was only yesterday
that i saw them last.
The mountain seems high and higher.
the river old and older
The flowers bloom one after another.
How can i count them?
Would I might longer watch
the infinite splendors of eternity.
The flowers in deep solitude
look friendlier to each other.
When the moon shines throught the haze
over the hills in times of peace.
The perfume of the olden times suddenly

Como posso contá-las?
Devo eu ter contemplado tempo demais
os esplendores infinitos da eternidade.
As flores em profunda solidão
procurando amigavelmente umas as outras
Quando os raios de lua atravessam o
nevoeiro
sob as colinas em tempos de paz
O perfume de tempos ancestrais
repentinamente revive
para construir uma paisagem adorável.”

“Bluebird”(1964), por Kim Sang-ok(1964)
sijô extraído da sessão de leitores da Revista
Yuwon

revives

The sound of rain
to make the landscape lovelier.

“O Hibisco
As gotas de orvalho que caem na Cidade
dos Deuses
não poderiam conceder um buque de
flores sobre a terra:
Quando as flores do hibisco desabrocham
novamente
no Castelo de Wangkum é precoce
primavera
Parece que foi ontem
que as vi pela última vez.
A montanha parece cada vez mais alta
o rio cada vez mais antigo
As desabrocham uma após a outra

The sound of falling rain
is ceaseless on the eaves.
I want to catch the soothing sound
in a brass bowl
and turn the sad tale of the day
to foam and bubbles.

“O barulho da chuva
O barulho da chuva que cai
está incessantemente nas goteiras.
Quero capturar o tranqüilizante som
em uma tigela de metal
e transformar esta triste anedota de hoje
em espuma e bolhas.”
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O Haicai no Brasil
e o pioneirismo dos autores baianos.*
Por Gustavo Felicíssimo**

O

Kasato Maru, primeiro navio a
aportar no Brasil com imigrantes
japoneses, segunda a historiografia
oficial em 18 de Junho de 1908, trouxe consigo
165 famílias que vinham trabalhar nas fazendas de
café no oeste paulista, mas não a pedra
fundamental do haicai.
É sabido que o haicai é uma forma poética
tipicamente japonesa muito cultivada no mundo
todo. No Brasil, segundo Goga Massuda, haicaísta
japonês aqui radicado e autor de “O haicai no
Brasil”, livreto que desvenda os caminhos do
haicai pelas terras verde-amarelas, do começo do
século passado até a década de 80, essa forma
poética chegou por aqui por influência francesa,
opinião aceita por nossos maiores haicaístas.
Podemos definir o haicai como sendo um
poema que procura registrar um acontecimento
particular, uma impressão, um drama, uma
paisagem, referindo-se ao agora do poeta, de forma
simples e com sentido completo.
O haicaísta mais conhecido no mundo é
Matsuo Bashô (1644 – 1694), ou simplesmente
Bashô. Foi ele quem codificou e estabeleceu os
cânones do tradicional haicai japonês.
O primeiro poeta a popularizar o haicai no
Brasil foi Guilherme de Almeida, no início dos
anos 30 do século passado. Porém, os nossos
haicaístas são unânimes em reiterar ao médico,
crítico literário, ensaísta e historiador baiano,
natural de Lençóis, Chapada Diamantina, Afrânio
Peixoto (1875 – 1947), o marco inicial do
desenvolvimento do haicai no Brasil, pelo fato dele
ter publicado em 1928, na Revista Excelsior, um
ensaio sobre essa forma de poesia japonesa. Mais
tarde tal ensaio foi utilizado na introdução do seu
livro “Miçangas”. Naquela época, em que se vivia
o Movimento Modernista, Afrânio defendia a
naturalização do haicai.
Antes disso, o mesmo Afrânio, em 1919, no
prefácio do seu livro “Trovas Populares
Brasileiras”, apresenta o haicai e explica:

Os japoneses possuem uma
forma elementar de arte,
mais simples ainda que a
nossa trova popular: é o
haikai, palavra que nós
ocidentais não sabemos
traduzir senão com ênfase, é
o epigrama lírico. São
tercetos breves, versos de
cinco, sete e cinco pés, ao
todo
dezessete
sílabas.
Nesses
moldes
vazam,
entretanto,
emoções,
imagens,
comparações,
sugestões, suspiros, desejos,
sonhos...
de
encanto
intraduzível.
Parece-nos que o primeiro poeta brasileiro a
publicar seus haicais em livro foi Luiz Aranha,
pois Mário de Andrade, em “Aspectos da
Literatura Brasileira” afirma que Aranha, em 22, já
os produzia, podendo ser encontrados no livro
Poema Giratório que, ainda segundo Mário, não se
trata de um livro de haicais, mas entremeado por
alguns deles.
Guilherme de Almeida, no início do
período de desenvolvimento do haicai no Brasil, o
dotou de uma estrutura formal rígida, com versos
de 5/7/5 sílabas, como no Japão, entretanto com
rimas e título. No esquema proposto por ele o
primeiro verso rima com o terceiro e ambos
possuem cinco sílabas métricas. No segundo verso,
que possui sete sílabas, há uma rima interna que
acontece entre a segunda e a sétima sílaba, como
no poema Velhice, inserido em “Poesia Vária”, de
1947:
Uma folha morta.
Um galho no céu grisalho.
Fecho a minha porta.
A forma, ao longo do tempo, sofreu várias
interferências e foi utilizada à maneira que melhor
se adequou cada autor, mas esta, proposta por
Guilherme, ainda possui praticantes no Brasil.
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Antes de Guilherme de Almeida se
interessar pelo haicai, o poeta Waldomiro Siqueira
Jr., em 1933, já havia publicado o seu livro, cujo
título é, simplesmente, “Hai Kais”. Esses poemas
eram todos sem rimas e com títulos, como por
exemplo, Misantropo:
Solidão profunda
Pena não poder livrar-me
Até de mim mesmo.
Contemporâneos de Waldomiro Siqueira,
os poetas baianos, Oldegar Vieira, de Salvador, e
Gil Nunesmaia, natural de Ilhéus, em 1932, já
publicavam seus haicais no Jornal A Tarde.
Depois, em Maio de 1933, tiveram poemas foram
reeditados na Revista da Academia Brasileira de
Letras. Eis um deles, de Oldegar Vieira, que se
chama Sonho:
Para colher perfumes
plantei uma roseira...
Mas só nasceram espinhos.
Mais tarde, em 1940, Oldegar traz a público
o seu livro “Folhas de Chá” que teve uma segunda
edição em 1976.
Gil Nunesmaia (que fora médico e prefeito
de Itabuna), apesar de ter publicado muitos haicais
em suplementos e revistas de cultura, e de ter
participado de várias antologias, somente em 1978,
aos 65 anos, através do Clube Grapiúna do Livro,
veio a publicar o seu “Intervalo”, uma obra que se
divide em duas partes: “Hai-Kais” e “Poemas”,
esta última formada apenas por versos livres. A
seguir o poema O culpado:
O vento rompeu
a roupinha que secava.
- Viu, mamãe, quem rasga?
Como está claro, Gil Nunesmaia e Oldegar
Vieira foram uns dos primeiros poetas a publicar
haicais no Brasil, sendo que o segundo chegou a
ocupar uma cadeira na Academia de Letras da
Bahia. Eles foram pioneiros e a poesia de ambos
pouco variou quanto à forma, preferindo
manterem-se fiéis ao cânone quanto à métrica, mas
sem o emprego das rimas, no caso de Gil
Nunesmaia, que ofereceu-nos momentos de puro
lirismo, como em Quadro Desfeito:

Os marrecos maus
vieram desmanchar a lua
do fundo do lago.
Originalmente, no Japão, o Haijin (poeta
que cultiva o haicai) canta as variações da natureza
e a sua influência na alma do poeta, bem como os
meses do ano, a fauna, a flora e os elementos da
geografia, assuntos que aparecem com constância
na poesia de Gil Nunesmaia. É dele o poema
Depois da Chuva:
O sol surge pálido,
e lágrimas de alegria
caem da folhagem.
Trata-se da imagem perfeita de um dia
nublado que se segue com chuva, prova inconteste
do poder de síntese e domínio estético sobre o
haicai que possuía este poeta que tão bem traduziu
o sentimento brasileiro nessa forma singela e
peculiar de poesia. No haicai nada pode ser demais,
fingido ou arranjado, nada deve ser forçado. Cada
verso deve ser a fórmula aberta de momentos em
que o poeta se apresenta com a alma em estado de
graça a cada fragmento da sua poesia.

POESIA E SUBLIMAÇÃO
Outro poeta Baiano foi muito importante
num segundo momento para o desenvolvimento do
haicai no Brasil. Trata-se do poeta e jornalista Abel
Pereira, nascido na cidade de Ilhéus, em 10 de
Dezembro de 1908. Portanto, este ano de 2008 foi
o ano do seu centenário, data que deveria ser
entusiasticamente celebrada pela Academia de
Letras de Ilhéus, entidade da qual foi seu fundador
e primeiro presidente. Entretanto, não sabemos por
quais motivos, tal data passou em brancas nuvens.
Abel ainda foi membro de várias instituições como
o Instituto Histórico, Associação Brasileira de
Imprensa, União Brasileira dos Escritores, entre
outras. Colaborou com diversos periódicos como o
Diário da Tarde, de Ilhéus, O Intransigente, de
Itabuna, A Voz de Itabuna, A Tarde, de Salvador e
com a revista Leitura, do Rio de Janeiro. Deixou
quatro livros publicados: “Colheita” (1957),
“Poesia até Ontem” (1977), “Mármore Partido”
(1989) e “Haikais Vagaluminosos” (1989), todos
de Haicai.
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Antes de Abel Pereira, quatro outros poetas
haviam publicado livros apenas de Haicais no
Brasil, não dois, como afirma Olga Savary no
posfácio de Mármore Partido. Waldomiro Siqueira
Jr. foi o primeiro, em 1933 publicou o livro “Hai
Kais”; Jorge Fonseca Júnior, o segundo, em 1939
publicou “Roteiro Lírico”; Oldegar Vieira, o
terceiro, com “Folhas de Chá”, em 1940; seguemse Osório Dutra, com “Emoção”, em 1945 e Abel
Pereira, com “Colheita”, em 1957.
É interessante notar que mesmo abraçando
por inteiro o haicai, sua poesia passou por
mudanças importantes quanto à estrutura adotada
ao longo do tempo. Em um primeiro momento,
fortemente influenciado pelo modo de composição
formulado por Guilherme de Almeida, como no
poema Biografia, poema inserido no livro
“Colheita”, Coleção Rex, Editora Rio, 1957:
Não terei manhãs
de glória. Fiz minha história,
só de coisas vãs.
Quanto à linguagem, o que podemos dizer é
que, não apenas nesse livro, mas em toda a sua
obra, Abel Pereira, através de um vocabulário
apurado, faz com que seus versos ganhem um
emprego metafórico expressivo, o que enriquece a
sua linguagem como em Miragem:

da hora, realizar-se livre e
profundamente liberto de
qualquer convenção, numa
plenitude. É, aliás, o que
estou a exigir do poeta.
Justa postulação de um poeta que também
passou em sua atividade lírica pela fase parnasiana,
áspera e quase meramente técnica para depois
atingir, com “Chuva de Pedra”, (1925), a
inquietude pesquisadora de quem colhia os
resultados da Semana de Arte Moderna de 1922.
Encontramos em “Poesia até Ontem” um
poeta ainda mais maduro que em “Colheita”. Neste
livro o poeta busca definir em Assim é o haicai...
(um poema só, composto por dezoito haicais que se
amalgamam ao seu poder de exegese e observação)
as características, substâncias e elementos que
compõem essa forma poética tão sublime. E assim
canta:
Com tamanho zelo,
bem vês como o japonês
soube concebê-lo.
Coisa delicada
e fina. Estrofe menina.
Síntese. Um nada.
E conclui da seguinte forma:

Passa a mocidade...
e incerto, à frente, o deserto
cheio de saudade...
Sobre “Colheita”, manifestou-se o poeta de
Passárgada, Manoel Bandeira, dizendo: Abel
Pereira é um craque do haicai. Desde o primeiro
“Meu Livro”, são cento e noventa e três
estremecimentos, murmúrios ou rastros de
perfume.
Em “Poesia até Ontem” Abel Pereira ainda
segue nos rastros de Guilherme de Almeida, porém
com o cicerone de Menotti Del Picchia, criador de
“Juca Mulato”, que reconhece o talento do poeta
ilheense e busca influenciá-lo a deixar o verso
medido, a forma, ao escrever-lhe dizendo:
quem tem tão funda intuição
da poesia, porque se
escraviza à prisão de uma
forma? Gostaria de ver seu
estro, tão dentro de espírito

Motivos diversos.
A nossa alma. O que se possa
dizer em três versos.
Em “Mármore Partido” e “Haikais
Vagaluminosos”, ambos publicados por Massao
Ohno Editor, em 1989, seus livros mais recentes, o
poeta cede ao apelo da modernidade, como lhe
“exigiu” Menotti Del Picchia e destitui seus
poemas de título, abandonou a rima, mas não a
métrica, aderindo a uma forma menos ortodoxa,
alinhada ao cânone japonês.
É de “Mármore Partido” o seguinte poema:
Na estrada deserta,
um simples cair de folhas
quebrou o silêncio.
E de Haikais Vagaluminosos, um livro
formado por noventa e nove haicais onde a mata,
crianças, estrelas, lírios, comparecem à companhia
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da noite, numa verdadeira ode aos vaga-lumes, são
os seguintes poemas:
De origem divina,
as luzes dos vaga-lumes
são luzes de Vida.
É benção de luz,
a vida dos vaga-lumes
na vida da Noite.
Como discorreu poeticamente Antônio
Carlos Villaça a respeito da poesia de Abel Pereira:
A noite será luminosa como o dia. O poeta sabe.
Ele confia na luz. Ele espera a beleza da aurora.
Sua poesia é luminosa. Os haicais são lâmpadas
veladas a caminho da plenitude da aurora.

O haicai na contemporâneidade
Deve-se muito a Millôr Fernandes o
desenvolvimento do haicai a partir das suas tiradas
humorísticas na revista Veja. Millôr deu um ar
descontraído ao haicai, aproximando-o do poemapiada, eliminando a métrica, título e referências às
estações do ano, contribuindo para o aparecimento
de jovens poetas.
Também não se pode descartar a
importância de poetas concretistas como Haroldo e
Augusto de Campos e Décio Pignatari que a partir
da segunda metade do século passado buscaram
traduzir ou transcrever o haicai japonês para o
nosso idioma.
Mas quando falamos de haicai no Brasil, o
nome de Paulo Leminski surge sempre em
primeiro plano. Sabe-se que já no início da década
de 60 ele começou a estudar japonês, cujo
interesse, segundo depoimento do seu amigo José
Maria Correia à Casa Memória de Curitiba, surgiu
na academia de judô em que treinava.
Alinhado aos valores contraculturais e
libertários dos anos sessenta, Leminski produziu
uma obra tensa, densa e provocadora, como sua
própria personalidade. E como Millôr, o poeta de
Curitiba também produziu uma obra livre de
amarras.
passa e volta
a cada gole
uma revolta

Outros haicaístas da sua geração que
merecem destaque são Alice Ruiz (ex-esposa de
Leminski) e Olga Savary.
Na Bahia, em 1995, o poeta e compositor
José Carlos Capinan publicou ”Balança mas haikai”, com prefácio de Oldegar Vieira que chama a
atenção do leitor para as suas “impurezas”. O
próprio Capinan, na apresentação do livro chama
seus poemas de “hai-quases”. O livro apresenta 41
poemas com versos livres, como:
Tempos kamikases
As bombas de Oklahoma
São karmas de Nagasaky
Ainda hoje, outros poetas continuam a
cultuar e cultivar o haicai na Bahia, como os poetas
grapiúnas Mither Amorim, Lourival Pereira Júnior
(Piligra), George Pellegrini e o autor destas mal
traçadas linhas, porém, o principal cultor de haicais
na modernidade é o poeta Sérgio Marinho que,
assim como Leminski - que em seu livro
Bashô,recomendava àqueles que quisessem
entender o zen a matricularem-se na mais próxima
academia de artes marciais -, é um orgulhoso faixapreta.
A obra de Sérgio Marinho anda dispersa e
pouco
publicada
em
nossos
veículos
especializados, pois ao que nos parece, o poeta é
uma exceção. Avesso às publicações, sequer tem o
cuidado de catalogar seus poemas que ficam
guardados exclusivamente na memória. Também
são raras as oportunidades de vê-lo recitar em
público.
São de sua lavra os seguintes haicais:
todos os meus ais
cabem
num hai-kai
ao olhar do travesti
confesso:
não resisti
E ainda:
em matéria de vôo
tira de letra
a borboleta
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Além de ser um profundo conhecedor dos elementos que compõe o haicai, uma peculiaridade a ser
observada nos poemas de Sérgio Marinho é o seu cuidado artesanal com a linguagem, o uso da rima, ora entre
o primeiro e o terceiro verso, ora entre o segundo e o terceiro, instrumento que vem sendo deixado de
ser usado pela maioria dos cultores do haicai no Brasil.
Se por um lado percebemos uma ressonância marcadamente concretista na poesia de Sérgio Marinho,
por outro, o que nos chama a atenção é certo eco melancólico que o poeta encobre ao mesmo tempo que o
difunde, mesmo sem se propor.
Apesar de existir a opinião de que, de um modo geral, o haicai está marginalizado em meio à plêiade
literária brasileira, o que percebemos é que muitos são os poetas que se enveredam por suas trilhas. No
entanto ainda se faz necessário um estudo mais aprofundado sobre o gênero, pois o que existe são apenas
referências históricas e ligeiras pinceladas nos suplementos literários com comentários a respeito dos trabalhos
de alguns haicaístas brasileiros.

*Este artigo, com pequenas modificações, foi publicado originalmente na revista O ESCRITOR, da UBE
(União Brasileira dos Escritores), número 120, Dezembro de 2008.
**Gustavo Felicíssimo é poeta, pesquisador e ensaísta. É natural de Marília, interior de São Paulo.
Está radicado na Bahia desde 1993. Foi aluno da oficina de criação literária da mestra Maria da Conceição
Paranhos. Fundou juntamente com outros escritores o tablóide literário SOPA, do qual foi seu editor. Ainda
não possui livro publicado, mas dois, um de poesia, outro de ensaios estão no prelo e virão a público ainda
em 2009. Edita o blog www.sopadepoesia.blogspot.com

Bula Poetrix
Em 2009 o POETRIX completa 10 anos de
criação. Nesse período ele obteve uma significativa
propagação no Brasil, Portugal e em outros países
de língua latina.

Poetrix (s.m.): poema com um máximo de trinta
sílabas métricas, distribuídas em apenas uma
estrofe, com três versos (terceto) e título.

Com o objetivo de melhor defini-lo, estabelecendo
critérios quanto à sua forma e conteúdo que
possam orientar mais precisamente os seus
autores - os poetrixtas – a Coordenação Geral do
Movimento Internacional Poetrix (MIP) divulga,
agora, esta BULA POETRIX, conjunto de
orientações para o aperfeiçoamento e
uniformização desse gênero literário.

FORMAS MÚLTIPLAS
As Formas Múltiplas são derivações do POETRIX,
provocadas pela intertextualidade. São formas
múltiplas identificadas e reconhecidas pelo MIP:
Duplix, Triplix, Multiplix, Grafitrix, Videotrix,
Clonix, Concretrix, Letrix, Palavratrix, Acrostrix e
Tautotrix. Informações sobre cada uma delas
podem ser encontradas na homepage do MIP:
www.movimentopoetrix.com

1 POETRIX – Informações Técnicas

CONCEITO

2 CARACTERÍSTICAS DO POETRIX
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2.1
O poetrix é minimalista, ou seja, procura
transmitir a mais completa mensagem em um
menor número possível de palavras e sílabas.
2.2
O título é indispensável. Ele complementa e
dá significado ao texto. Por não entrar na contagem
de sílabas, permite diversas possibilidades ao autor.
2.3 Não existe rigor quanto à métrica ou rimas,
mas o ritmo e a exploração da sonoridade das
sílabas é desejável.
2.4
Metáforas e outras figuras de linguagem,
assim como neologismos, devem ser elementos
constitutivos do poetrix.
2.5
É essencial que haja uma interação
autor/leitor provocada por mensagens subliminares
ou lacunas textuais.
2.6
Os tempos verbais – pretérito, presente e
futuro - podem ser utilizados indistintamente.
2.7
O autor, as personagens e o fato observado
podem interagir criando, inclusive, condições
supra-reais, cômicas ou ilógicas (nonsense).
2.8
O poetrix deve promover a multiplicidade
de sentidos e/ou emoções, não se atendo
necessariamente a um único significado.

3 COMPOSIÇÃO
O POETRIX deve ser composto por ao menos um
dos seguintes elementos, inspirados nas Seis
Propostas para o Próximo Milênio, de Ítalo
Calvino:

3.1
CONCISÃO: o mínimo é o máximo. O
importante é dizer muito, falando pouco. O poetrix
é uma pílula, que tem seu propósito determinado; é
um projétil em direção ao alvo;
3.2
SALTO: é a metamorfose da idéia inicial,
provocada no segundo ou terceiro verso da estrofe,
acrescida de outros significados, permitindo uma
nova perspectiva de compreensão do poetrix;
3.3
SUSTO: é o elemento inusitado e
imprevisível que provoca surpresa ao leitor; é a
fuga do lugar-comum, da obviedade, que
desconstrói e amplia horizontes, mostrando outros
caminhos, possibilidades, contextos;
3.4
SEMÂNTICA: exploração da polissemia de
determinadas palavras ou expressões, permitindo a
possibilidade de variadas leituras ou interpretações;
3.5
LEVEZA: jeito multifacetado de utilização

da linguagem. Nesse sentido, o uso de imagens
sutis deve trazer leveza, precisão e determinação ao
poetrix e, com isso, provocar, no leitor, a abertura
de renovadas construções mentais impregnadas de
imprecisões e indeterminações, de novas
possibilidades de interpretar a realidade, de
desanuviar a opacidade do mundo.
3.6
RAPIDEZ: máxima concentração da poesia
e do pensamento; agilidade, mobilidade,
desenvoltura; busca da frase em que todos os
elementos sejam insubstituíveis, do encontro de
sons e conceitos que sejam os mais eficazes e
densos de significado;
3.7
EXATIDÃO: busca de uma linguagem que
seja a mais precisa possível como léxico e em sua
capacidade de traduzir as nuanças do pensamento e
da imaginação;
3.8
VISIBILIDADE: qualidade de expressar e
pensar imagens, colocando visões em foco; reflexo
da qualidade imagética do poetrix, em cor, sombra,
contorno e perspectiva; é o substantivar da poesia;
3.9
MULTIPLICIDADE: expressão da
pluralidade de possibilidades intertextuais e
polissêmicas, provocando interações e criando
novas formas;
3.10CONSISTÊNCIA: através da fuga das
obviedades, dos lugares-comuns, buscando
expressar-se de forma original. O poetrix rompe,
naturalmente, com antigos esquemas simplificantes
e reducionistas e investe num sistema complexo,
cujas categorias são opostas à simplicidade: a
complexidade, a desordem e a caoticidade, próprias
de sistemas não-lineares, capazes de realizar trocas
com o meio envolvente.

4 INDICAÇÕES:
4.1
EXPLORAR O PODER DO TÍTULO,.
para o qual não há limite de sílabas. Uma das
grandes vantagens do poetrix é a existência do
título, que habitualmente não existe no hai-kai .
4.2
MINIMALIZAR. Eliminar todas as
palavras que estão sobrando. Escrever um poetrix é
lapidar um diamante. Raramente um texto está
pronto em sua primeira versão. É necessário,
sempre, aprimorá-lo.
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4.3
PESQUISAR. Uma idéia original pode ser
enriquecida com informações
complementares, ampliando-a em conteúdo e
significado.
4.4 UTILIZAR FIGURAS DE LINGUAGEM. Em
todas as formas poéticas, o uso de figuras de
linguagem, metáforas, tropos e imagens
enriquecem bastante o texto.
4.5
PERMITIR QUE O NÃO-DITO FALE.
Evite menosprezar a inteligência e a perspicácia do
leitor. O poetrix deve instigá-lo a buscar
significados nas entrelinhas, a descobrir outros
contextos e sentidos.

5 CONTRA-INDICAÇÕES:
5.1
EVITAR AS ORAÇÕES
COORDENADAS. Um poetrix não é uma frase

fragmentada em três partes.
5.2

NÃO CONFUNDIR POETRIX COM HAI-

KAI. Para isso, é importante conhecer, também, os
fundamentos do hai-kai, que tem suas próprias
características.
5.3
CONJUNÇÕES EMPOBRECEM O
POETRIX: mas, contudo, porém, todavia, não
obstante, entretanto, no entanto, pois, geralmente
não servem para nada em um poetrix, podendo ser
eliminadas sem prejudicar o texto.
5.4 NÃO FORÇAR RIMAS. Poetrix não é
trova. Às vezes pode-se dispensar completamente
uma rima utilizando-se bem o ritmo, a sonoridade e
a riqueza semântica das palavras.
5.5
POETRIX NÃO É PROVÉRBIO, MUITO
MENOS DEFINIÇÃO. Muito menos, frase de
parachoque de caminhão.

Complemento da Bula Poetrix

Em complemento à BULA POETRIX, estamos
apresentando as definições das Formas Múltiplas,
reconhecidas pela Coordenação do Movimento
Internacional Poetrix. Exemplos das mesmas podem
ser encontrados neste site ou em
www.recantodasletras.uol.com.br.

Poetrix (s.m.): poema com um máximo de trinta
sílabas métricas, distribuídas em apenas uma
estrofe, com três versos (terceto) e título. Criador:
Goulart Gomes.

Duplix (s.m.): poema composto pela junção de dois
poetrix de autores diferentes, em que o título e os
versos se complementam, originando uma nova
composição. Criadores: Pedro Cardoso e Tê
Soares.

Triplix (s.m.): poema composto pela junção de três
poetrix, de pelo menos dois autores diferentes, em
que o título e os versos se complementam,
originando uma nova composição.
Criadores: Pedro Cardoso e Tê Soares.

Multiplix (s.m.): poema composto pela junção de
quatro ou mais poetrix, de pelo menos dois autores
diferentes, em que o título e os versos se
complementam, originando uma nova composição.
Criadores: Sávio Drummond, Sara Fazib, Pedro
Cardoso e Fausto Valle.

Grafitrix (s.m.): poetrix graficamente ilustrado,
seja com uso de uma fotografia ou desenho que se
harmonize com o poema. Criador: Murillo
Falangola.

Videotrix (s.m.): poetrix apresentado com a
utilização de recursos audiovisuais de animação.
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Criador: Murillo Falangola.

Clonix (s.m.): poetrix criado a partir de um
original, com a devida permissão do seu autor,
onde é substituída uma ou mais palavras ou
pontuação, proporcionando uma nova leitura.
Criadores: Goulart Gomes e Nathan de Castro.

Letrix (s.m.): poetrix em que o título - de até sete
letras - é disposto no sentido vertical e as
estrofes horizontais - de no máximo dezessete
sílabas cada - contém em cada linha um terceto
com os versos separados por //. Podem ser poemas
individuais, compartilhados, múltiplos com
acróstico, (quanto à autoria); simples e plenos,
duplixados, triplixados, etc (quanto à
forma). Criadores: Pedro Cardoso
Machado, Patrícia Essinger, Rejane (Mel) Britto,
Marco Bastos e Sandra Mamede. Estruturação,
sistematização e nome Letrix: Marco Bastos.

Palavratrix (s.m.): poetrix constituído por uma
única palavra, segmentada em três versos, de forma
a produzir uma nova interpretação da mesma,

sendo complementada pelo título. Criador: Pedro
Cardoso.

Acrostrix (s.m.): poetrix em que as primeiras letras
das três estrofes formam uma palavra. É um
acróstico em poetrix.

Tautotrix (s.m.): poetrix em que todas as palavras
começam com uma mesma letra. Tautograma em
forma de poetrix. Criador: Carlos Fiore.

Concretrix (s.m.): poetrix composto por caracteres
gráficos, à excessão do título. Criador: Pedro
Cardoso.

Entrevista Rápida
com Goulart Gomes
Revista Poetrix: O que é o Movimento
Internacional Poetrix? Como funciona?
Goulart Gomes: O MIP - Movimento
Internacional Poetrix é a organização
responsável por difundir o Poetrix como
nova linguagem poética, no Brasil e
fora dele. É dirigido por Coordenadores
Regionais que debatem e realizam ações
com tal objetivo. Para a divulgação das
suas atividades, conta com a homepage
www.movimentopoetrix.com
Revista Poetrix: Como está o
Movimento hoje no Brasil? E no
mundo?
Goulart Gomes: Muito bem. É cada

vez maior o número de praticantes no
Brasil e outros países, a exemplo de
Portugal, Argentina, Uruguai e
Espanha, principalmente. Na internet é
possível identificar mais de 100.000
poetrix publicados. A impressão de
livros de poetrix também tem se tornado
cada vez mais significativa.
Revista Poetrix: Como se sente ao
constatar que o Poetrix hoje é um
Movimento de
tamanhas proporções?
Goulart Gomes: Bastante feliz, por ter
proposto uma nova linguagem poética
acolhida carinhosamente por tantas
pessoas. Em verdade o poetrix
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preencheu uma lacuna existente em
nossa literatura: a dos poemas em três
versos, fora das exigências do hai-kai,
que é de origem japonesa.
Revista Poetrix: Recentemente ouve
um concurso de Poetrix, qual a analise
que faz da participação e divulgação do
mesmo?
Goulart Gomes: Nossos concursos
tem obtido uma participação média
entre 300 e 500 trabalhos inscritos, do
Brasil e do exterior. É um grande
trabalho selecionar os 10 melhores. Para
nós é sempre uma surpresa, porque o
concurso revela talentos do poetrix, até
então desconhecidos por nós.

Revista Poetrix: 10 anos de criação do
Poetrix, qual a analise que você faz do
Movimento nestes 10 anos?
Goulart Gomes: Fantástica! Graças à
facilidade de comunicação e divulgação
da Internet, o poetrix atingiu autores dos
pontos mais extremos do Brasil, além
de outros países. Nenhuma outra
linguagem poética atingiu um universo
tão grande de pessoas em tão pouco
tempo.

Revista Poetrix: Encontras
dificuldades na aceitação do Poetrix?
Goulart Gomes: Sempre existem
detratores para tudo o que é proposto. A
poesia concreta, até hoje, é execrada por
muitos críticos. Sim, existente aqueles
que depreciam o poetrix, talvez por não
o conhecerem em profundidade mas,
felizmente, a aprovação é muito maior
que a reprovação.
Revista Poetrix: Em que está
trabalhando agora? Alguma previsão de
Lançamentos?

Goularte Gome Recebendo prêmio em Pernambuco.
Dezembro de 2008

Revista Poetrix: E a Antologia Poetrix
3?
Goulart Gomes: A Antologia Poetrix 3
será lançada no dia 21/04, na Bienal do
Livro da Bahia, Stand 12, Editora
Livro.com
É sem, dúvida a mais madura das três
antologias que produzimos, reunindo
autores já bastante experientes e novos
talentos. Também, pela primeira vez,
estamos inserindo algumas formas
múltiplas, como o Letrix, o Duplix e o
Tautotrix, na antologia.

Goulart Gomes: Ainda pretendemos
lançar, este ano em que o poetrix
comemora 10 anos de criado, uma
coletânea reunindo 1.000 poetrix
selecionados. Estamos contactando
algumas editoras para conseguirmos
viabilizar o projeto.
Revista Poetrix: Para finalizar, o que
achou da ideia de uma Revista Poetrix?
Goulart Gomes: Excelente. Há muito
tempo que precisávamos de um veículo
de comunicação entre os autores e
leitores do poetrix.

Biografia de Goulart Gomes
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Poetrix de
Goulart Gomes

SEM FUTUROS
GOULART GOMES nasceu em Salvador da
Bahia, em 1 de maio de 1965. Administrador de
Empresas,

concluiu

pós-graduação

NADA DE BOM NO MERCADO:
NEGOCIOS TRANSVIADOS
E AÇÕES DE HOMENS CASADOS.

em

Literatura Brasileira (UCSAL) e em Gestão de
Comunicação Integrada (ESPM-RJ). Atua na
área de Comunicação Empresarial. Espiritualista
e pesquisador de ficção científica. Fundador do
Grupo Cultural Pórtico (1995) e criador da
linguagem poética Poetrix (1999). Obteve 65
prêmios em concursos de poesia, prosa e
festivais

de

coletâneas

música
publicadas

e

participou
no

Brasil,

de

Nadica de Nada
Pinico de esmalte ao relento
Roupa secando ao vento
Paletó prefo fubento

48

Cuba,

Cúmplices

Espanha, USA, Itália, França e Coréia do Sul e
tem trabalhos divulgados em vários outros
países. Atualmente é o Coordenador Geral do
Movimento Internacional Poetrix. Como editor
alternativo propiciou a publicação de 53 livros e

Encontro seu marido:
Por um instante me sinto
Traído.
Equilibração

coletâneas de novos autores.
Publicou: Anda Luz (1987), Todo Desejo
(1990), Sob a Pele (1994), LinguaJá, o Território
Inimigo (2000), Esfinge Lunar e Outros Enigmas

Aprender uma nova lição:
O ponto de equilíbrio
É o ponto de mutação.

(2001), poesias; Trix, Poemetos Tropi-kais
(1999) e Minimal, dos males o menor (2007),
poetrix; a peça teatral A Greve Geral (1997),
o cordel A Divina Comédia (1989); Todo Tipo
de Gente, contos (2003), Matrix Revelations –

PLAVRATRIX: O DIA EM QUE
WILDE BEIJOU A BOCA DE
WHITMAN

Tudo o que Você Queria Saber sobre o Filme,
ensaio (2005) e Deixando de Existir, ficção
científica (2009).
Homepages:

www.goulartgomes.com

e

A
BICHA
RIA

www.movimentopoetrix.com
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Poesia Diversas
Nancilia do
Amaral
Amor de Motel
Será que é amor
Esse sentimento
Amor de presente,
Não possui passado,
Não ousa sonhar
Pois pressente
No sonho sonhado
Se decepcionar.
Amor de motel,
Espelho no teto,
Imagem,
Miragem.
Luz de néon.
Cor, som.
Tão pouco
Para tanto afeto
Que se doa
Em prece,
Se oferece
Sem nada esperar,
Mas se magoa
Por não poder
sonhar
Com “lua de mel’,
Passeio a dois
Na multidão,
Sorvete na esquina,
Porque a sina
Dessa relação
É um “quarto de
motel” .

Que se alimenta
De beijo,
Sexo,
Desejo,
Que vive o sabor
Do momento?

De tempo roubado
De um porto seguro
Que está sendo
lesado
De modo cruel.

Amor sem futuro,
De quarto de motel,
Buquê de... beijos
Sabendo que vago
pelas noites a lhe
procurar,
Pegou o endereço
certo do meu
coração
E enviou um buquê
de beijos para me
consolar
Com a clara e firme
prescrição:
“Deite-se com os
olhos cerrados,
Com a alma de
sonhos, repleta,
Desfaça o buquê,
tire os amarrados,
Os beijos vá
espalhando
irrequieta
Pelo corpo ávido de
prazer
Que só no meu
corpo se aquieta
E constata a razão
do viver”.

Obediente, um a um
os beijos vou
pegando
E, prazerosamente,
no corpo
espalhando.
As pernas, o ventre,
o rosto, os seios,
Cada parte de mim
vai recebendo como
pétalas de flor
Um beijo carinhoso,
em suaves devaneios
Na certeza que são
beijos de amor.
Depois deste ímpar
ritual, prazeroso e
quente,
Me sinto mais
feminina, mais
gente.
Estou pronta para
dormir tranqüila,
feliz,
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Não sentirei
angústia, medo ou
frio

Pois você afastou
meu amanhecer
sombrio

Com o buquê de
beijos que
sempre...quis.

Regina Mello
Vestida de ametista
Ela apareceu sobre a montanha
verde coberta de flores
Caminhou, caminhou...
E rastro vermelho
deixou combinando com o batom
da ultima noite de amor.

Carlos Maia
Uma garça branca
Repousa no galho de uma árvore
O rio transparece translúcido
Refletindo o céu
Pensamentos e eras voam
Na correnteza do vento
Sonhos da sua bem-aventurança
Retratos de si mesmo...

Rita de Cássia Carvalho Nogueira Sovatti,
II
I
Que sina essa a minha de olhar para
um espelho e querer me pintar refletida
na
hora de pintar teu retrato e o espelho
não tem a minha nem a tua imagem?
quadro desbotado: aquele
recorda feijões frouxos da guerra civil e

pássaros mortos e relógios flácidos de
memória que persiste, só lembranças, só
memórias, só memórias?
Que rosto é esse que vira para todo
lado e eu não entendo se me quer ou me
repudia, se hoje me afronta ou me
ignora,
se me olha ou se de mim desvia o olhar?

IV
III
Eu pretendi todo tempo iluminar a tela
com destra a Caravaggio, borrar
Marrocos
a Matisse e te acordar do sonho de uma
romã e de uma abelha e resgatar-te do
perigo que crias e não desistes:
Lentamente morres longe de mim.

E, assim, também morro sem uma
orelha,
sem a cabeça toda, metida em uma
tenda
estúpida – vida que eu sonhei para nós e
que não pintei para nós, pintei somente
para mim.
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Poetrix
Diana Balis
Oxigênio
Gás comburente livre natural
Presente na atmosfera terrestre
Perfeito a vida humana.

Via
No pulsar da respiração
Ofegam energias de ansiedade
O amor respinga em vidas

Respinga
O perfeito ar respinga gotas
Translúcido amor humano
Movimento de água e humores

Marta Regina Leoa
O caos

A paz

Arrasta-se moribundo
Vitima do caos ambiental
Que extinguirá o nosso mundo!

A paz em ação
Lutando pela purificação
Dos corações alimentados pela
ambição!

A nossa casa
O amor
Poucos são aqueles que se movem
Para manter o planeta
Com a saúde de um jovem!

O amor humaniza a alma
Com a unção do bem querer
Trazendo-lhe a paz que acalma.
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AGENDA LITERÁRIA
Lançamento de Antologia

Em comemoração aos 10 ANOS DE CRIAÇÃO DO POETRIX, o MIP - Movimento
Internacional Poetrix tem o prazer de convidá-lo(a) para o lançamento da ANTOLOGIA
POETRIX 3, que ocorrerá no dia 21 de Abril de 2009, das 17 às 19 horas, na Bienal do
Livro da Bahia, Stand 12, Editora Livro.com, Centro de Convenções, Salvador, Bahia.
Poetrixtas participantes:

Aila Magalhães
Álvaro Posselt
Andra Valadares
Angela Togeiro
Anthero Monteiro
Antonio Carlos
Beto Quelhas
Carlos Fiore
Goulart Gomes
Hércio Afonso
João Pedro
Jussara Midlej
Lílian Maial
Luciane Lopes
Marco Bastos
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Mardilê Fabre
Marilda Confortin
Marilia Baetas
Martinho Branco
Oswaldo Martins
Pedro Cardoso
Regina Lyra
Reneu Berni
Romildo Azevedo
Rosa Pena
Rosane Zanini
Sandra Mamede
Tasso Rossi
e os vencedores do VI Concurso Internacional de Poetrix

Lançamento do Livro Versatilidade

O escritor e poeta Condorcet
Aranha estará autografando
aqui na Livrarias Curitiba, no
dia 16 de abril de 2009, a partir
das 19:00 horas, seu livro de
poesias “VERSATILiDADE”
que obteve o primeiro prêmio,
entre os participantes de língua
estrangeira, do Concorso
Letterario PennacalamaioZACEM (Associazione
Culturale Savoneze), em
Savona, na
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Itália.

Em VERSATILiDADE o poeta se desnuda diante do leitor.Quando um
poeta escreve fala de si e, haja talento para tanto! O autor quer seus
poemas como vieram a lume, crus como a vida, porque assim, sem
qualquer artificialismo, o poema diga mais de suor e sangue do que de
flores e sentimentos pouco áridos. É de secura, de sentimentos fortes e
eloqüentes que VERSATILiDADE trata. Um livro de vida, de luta, para os
não frívolos. Para aqueles que pensam o mundo com inteligência e sabor.

Tanussi Cardoso
Escritor e Jornalista
Presidente do Sindicato dos Escritores do Estado do Rio de Janeiro
Membro Titular do PEN CLUBE DO BRASIL

VII CONCURSO
INTERNACIONAL DE POETRIX
VII ANNUAL INTERNATIONAL
OF POETRIX CONTEST
Em comemoração aos 10 ANOS DE
CRIAÇÃO DO POETRIX, o MIP Movimento Internacional
Poetrix promove o VII CONCURSO
INTERNACIONAL DE POETRIX, que
será regido pelo seguinte regulamento:
REGULAMENTO
1. POETRIX é um poema composto de
título e uma estrofe de três versos
(terceto) com um máximo de trinta
sílabas métricas.
2. Cada autor pode enviar quantos
poetrix inéditos desejar (jamais
publicados nem divulgados em qualquer

meio), em português, inglês, italiano,
francês ou espanhol, sobre qualquer
temática.
3. Os trabalhos deverão ser enviados em
página formato A4, em três vias, sob
pseudônimo. É permitido o envio de
mais de um poetrix por página.
4. Junto com os trabalhos deverá ser
enviado envelope lacrado onde,
externamente, constará apenas os títulos
dos poetrix e o pseudônimo do autor.
Internamente deverá ser informado seu
nome, endereço completo, telefone, email, títulos dos poetrix, pseudônimo e
breve curriculum literário.
5. Para cada poetrix inscrito deverá ser
enviada uma taxa de R$ 1,00 (um real)
para o Brasil ou US$ 1,00 (um dólar)
para os demais países, até o dia
30/05/2009.
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6. O resultado do concurso será
divulgado até o dia 30/08/2009.
7. Os trabalhos deverão ser enviados
para:
VII CONCURSO INTERNACIONAL
DE POETRIX – Caixa Postal 8622 –
Ag. Shopping Itaigara – 41857-970 Salvador – Bahia – Brasil.
8. Os trabalhos serão julgados de acordo
com os critérios estabelecidos nas
orientações para a criação de poetrix no
texto BULA POETRIX, disponível no
site www.movimentopoetrix.com

VENCEDORES DAS EDIÇÕES
ANTERIORES
1ª. edição: Enrique Anderson
(Argentina)
2ª. edição: Ângela Togeiro (Minas
Gerais, Brasil)
3ª. edição: Carlos Theobaldo (Rio de
Janeiro, Brasil)

4ª. edição: Ronaldo Ribeiro Jacobina
(Bahia, Brasil)
5ª. edição: Relva do Egypto Rezende
Silveira (Minas Gerais, Brasil)
6ª. edição: Beatriz Badim de Campos
(Santos, Brasil)
PREMIAÇÃO:
1. Primeiro Lugar: Prêmio de R$ 333,00
(trezentos e trinta e três reais),
certificado e publicação do poetrix no
site MOVIMENTO
INTERNACIONAL POETRIX
(www.movimentopoetrix.com).
2. Segundo ao Décimo Lugares:
certificado e publicação dos poetrix no
site MOVIMENTO
INTERNACIONAL POETRIX
(www.movimentopoetrix.com)
3. Os melhores concorrentes serão
convidados a participar de publicação
cooperativada.

Crônica
CRÕNICA SOBRE CRÔNICAS
Gerson Valle*

O primeiro sentido de
“crônica”,

como

o

próprio

Há sempre, no entanto, um elemento

nome

literário que a distingue da reportagem

derivado do grego “chrónos” indica, é o

jornalística propriamente dita. Pode-se

de sua relação com o tempo. Pode-se

ainda, com a sua nomenclatura filiada

por aí pensar num alcance temporário,

ao “tempo”, pensar-se em crônica como

de atualidade, quase que de reportagem.

relato histórico, cronológico, como as
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do português medieval Fernão Lopes,

um grande empobrecimento em todas as

seguindo o que já os latinos faziam

manifestações literárias e artísticas. Sem

usando a derivação grega com a palavra

dúvida, uma distância cada vez maior

que herdamos, “chronica”. Mas, qual o

do mundo literário. Os livros do

sentido da crônica de uma atualidade

passado acabam se tornando em peças

alguns anos passados? Registro de

de museu.

costumes mudados? Lembrança de fatos

Desde adolescente, um

então recentes já esquecidos? Crítica de

de meus (e acredito de muitos leitores)

situação superada? Fica seu sabor

maiores prazeres, ao ler um Machado de

literário, se este existe. Fica, também,

Assis, um Balzac, um Dostoievski, um

um quadro possível de ser repetido, e às

Eça de Queiroz, de ler, enfim, qualquer

vezes ainda atual, mesmo que as

livro escrito no século XIX era me

situações e costumes já não sejam

transportar para essa época (ou qualquer

exatamente os mesmos. No mínimo,

outra, dependendo do autor), tentando

pode induzir reflexões, com caráter até

vivenciar

útil para novas realidades.

diferentes, daí, inclusive, formando

costumes

e

ambientes

Hoje em dia, há uma

analogias e compreendendo melhor

forte tendência a se atualizar artes e

tendências individuais e sociais que

posturas do passado. O teatro, por

perpassam o tempo e circunstâncias. O

exemplo, foi de tal modo invadido por

lado lúdico da leitura estava muito

esta postura, que nenhum “metteur-en-

voltado à imaginação dos ambientes e

scène” mais concebe dirigir uma peça

modos descritos em tais autores. Suas

de qualquer época da História sem fazer

falas

sua adaptação “modernizante”. Vê-se

expressões, características do Eça, “que

isto até nas aulas das faculdades de

seca!”, ou “isto é uma choldra”...) eram

teatro. Ouvi dizer que os professores

em si um transporte sonhador, uma

insistem em transmitir a idéia de uma

verdadeira viagem.

atuação sensorial autêntica, ligada à

Com

(como,

por

exemplo,

a

mania

da

realidade dos atores. Estes, como em

atualização

perde-se

geral, hoje em dia, não se voltam por si

encontra-se,

volta

à vivência intelectual de outras épocas,

inverossimilhança, pois as histórias

acabam só sabendo transmitir sua

fazem parte de uma estrutura de moral e

cultura

globalização

costumes datados. Tirando-lhes a data

americanizada do mundo atual. Há nisto

se tornam ou ingênuas ou sem sentido.

televisiva,

da

a

as

e

viagem,
meia,

e

muita
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A graça está no texto do autor sem

“orelhões” por terem o formato de

retoques posteriores. No teatro, por

grandes orelhas. Em alguns países os

exemplo, este é o fascínio de um

telefones públicos ficam em cabines.

Molière.

Suponhamos que daqui a vinte anos, os
Imagine-se uma crônica,

nossos não mais sejam abrigados por

publicada em 1995, que relate a

“orelhões”,

mas

sim

por

imensos

presença de alienígenas vindos à Terra

guarda-chuvas, assim sendo chamados

como espiões de um espião antes

de “umbrelões”.

mandado com a finalidade de ver como

sentido na leitura dessa crônica? Ou ela,

destruir-nos, para tirar daqui alguns

ao contrário, fica mais enriquecida por

elementos que estão acabando no

um detalhe de uma paisagem do

planeta deles. Vieram por suspeitarem

passado, e uma gíria significativa da

do teor dos relatórios do primeiro

observação popular de uma época?

Não haverá mais

espião. O cara começava a dizer que

Na mesma crônica, o

não havia necessidade de sujarem as

narrador descreve a fala do alienígena

mãos

os

no orelhão porque está tentando, num

mesmos

orelhão ao lado, entrar em contato com

para

terráqueos

terminarem
porque

estes

com

estavam tratando de se matarem. Era só

um

questão de se esperar mais um pouco.

completar a ligação, passando um

Mas, os generais de lá resolveram

tempo nesta tentativa suficiente para

mandar espiões para espionarem o

ouvir a conversa alheia, criticando nesta

primeiro espião e, assim averiguarem se

passagem da crônica o estado de pouca

este não os estava traindo com esta

conservação

história de não precisarem nos fazer

Curiosamente, a crítica daquele tempo

guerra. E os novos espiões, para não

continua atual com relação aos orelhões,

haver desconfiança dos terráqueos ao

mas, mesmo que não fosse, a crônica

usarem de seus aparelhos estranhos aqui

nos transporta à época com sua crítica,

para se

confortável

falavam-se

comunicarem
em

à distância,

simples

orelhões

públicos, usando a língua local...

chaveiro,

mas

de

e

não

tais

consegue

aparelhos.

sonhadoramente.

O

narrador explica que fechou a porta do
carro esquecendo a chave dentro, razão

E eis que aparece, na

de estar tentando telefonar para um

crônica de 1995 a palavra “orelhão”.

chaveiro. Hoje em dia isto seria

Atualmente, tais protetores de telefones

impossível, pois os carros não trancam a

públicos, no Brasil, ainda se chamam

porta do motorista sem ser com a chave
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por fora ou com o controle remoto. Fica

A leitura de crônicas

desesperado quando ouve o alienígena

deste teor, apesar de vários fatos e

relatar que numa crônica do Luiz

objetos datados, não traz somente o

Fernando Veríssimo, este afirma que o

sabor de nostalgia. Pode atualizar um

então

República,

ponto de vista por analogia com outros

Fernando Henrique Cardoso, não era

fatos e políticos. E é de se observar, no

mais

caso, que o primeiro espião continua

presidente

a

da

mesma

pessoa.

Mudara

de

convicções.

o

certo, pois não é preciso que ninguém

alienígena demonstra medo de ter

venha de outro planeta para nos

havido uma infiltração na espionagem

destruir. Nós mesmos tratamos disto. E

deles, pois como o cronista poderia ter

quanto a presidentes da República

sabido que começaram, com seus

passarem de simpatizantes socialistas a

poderes,

neoliberais

totalmente

efetivamente,

a

E

mudar

a

conformados

com

os

personalidade do presidente, para nos

poderes estabelecidos, não é preciso

dominar mais facilmente? O político de

nem comentar...

sociais

Pensando a crônica pelo

avançadas, tornara-se num neoliberal.

aspecto de testemunho de um tempo, ela

Na época passou-se a temer que, com o

nos traz um sabor próprio, e a

presidente se desfazendo de nossas

possibilidade de meditarmos sobre as

riquezas,

formas

outrora,

anteriores,

de

tendências

traindo
até

suas
a

convicções

Petrobrás

fosse

como

nossos

costumes

se

transformam. Carlos Drummond de

terceirizada... E o cronista perguntava se

Andrade

escreveu

uma

antológica

não tinham mudado a pessoa do

crônica a este respeito, que termina com

presidente. De fato, diz o alienígena,

a frase lapidar: “Mas tudo isso era

mudamos toda sua estrutura mental.

antigamente, isto é, outrora”.

Tudo parece tão coerente ao narrador,

Sabores e reflexões. Que

que acredita no que está ouvindo, e foge

tais objetivos “crônicos” continuem

dali, quebrando o vidro do carro para

sendo

tirar-lhe a chave por dentro. Acelera e

passagem

acelera, com medo de parar e algum

construídas para a reflexão e analogias

alienígena trocar-lhe o espírito ou de

de qualquer mente e lugar, literária-

convicções próprias, tornando-se um

mente.

cultivados
do

pelo

tempo,

prazer
por

da

frases

terceiro, terceirizado também...
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*Gerson Valle é autor de “Aparições” (Poesia,
“Poiésis”, 1999), “Vozes novas para velhos
ventos” (Livro de contos vencedor do Concurso
da Associação Nacional de Escritores, Brasília,
Thesaurus, 2006), etc. É conselheiro editorial de
“Poiésis – Literatura, Pensamento & Arte” e
membro da Academia Brasileira de Poesia –
Casa Raul de Leoni (Cadeira 31).

www.movimentopoetrix.com

www.jandeilson.com
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