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a ousadia máxima
da inocência é não entender
o sentido das coisas
--e apesar disso,
sentir o sentido das coisas.

Foi muito oportuno ter recebido dos organizadores do 1° Encontro
Literário de São Mateus, Elisama, este pacote pronto. Ou seja : o convite, a data, o horário da minha participação e, principalmente, o tema a ser
abordado: A Poesia como Fator deTransformação Social. Isso evitou
que eu ficasse divagando entre tantos aspectos relevantes que envolvem o
fenômeno poético-- e a questão da poesia. E facilitou a minha vida dandome um ponto de apoio e um direcionamento para que eu pudesse dividir
com vocês as minhas dúvidas e os meus entendimentos. E, principalmente, a
minha experiência de mais de 40 anos com esse destino de despoder e
essas tentativas de fazer as palavras levitarem. Afinal,como disse um
poeta, poesia é desarmar a dominação.
Portanto, vamos começar destacando os abalos e tremores que a cada momento revolucionam a nossa vida literária. Um exemplo foi a estética inventada pelos poetas concretos que se organizaram como publicitários ou
estrategistas de produtos culturais, principalmente em São Paulo, ignorando todos os outros poetas -- de lá e de outros Estados --que não
rezavam pelo seu catecismo.
Os poetas concretos tomaram o poder nos anos 60, invadiram as redações e
as universidades e martelaram tanto sobre o fetichismo da objetividade
que acabaram fazendo do concretismo uma espécie de parnasianismo
da ditadura militar.--como alertou, mordazmente, o poeta Alexei
Bueno.
Eles eram tão excludentes, e tinham tantas receitas com um ingrediente só, que acabaram acreditando na possibilidade de fazer poesia sem
discurso. Eles chegaram ao limite de uma poesia sem palavra. Uma
poesia exclusivamente visual. Um rabisco, um grafismo. Uma inscrição rupestre. Só que a linguagem verbal é, por natureza, discursiva: sujeito, verbo e objeto. E aqui busco o apoio de quem entende
do riscado. Nada mais, nada menos do que alguns versos do poeta Affonso
Romano de Sant’Anna que esteve aqui com vocês e disse, em
determinada ocasião:
o poeta concretista
comete um erro típico:

confunde logos
com logotipo.
É isso aí minha gente, não dá para ignorar que a palavra está associada à
vida, à experiência, à vivência e à convivência. E não se esqueçam
que a palavra é um objeto perigoso que pode induzir à subversão e ao
encantamento. E ao pensamento, é claro. Mais ainda: a palavra é a
melhor e mais imprecisa forma de representar o real. Nada é tão único,
direto e simples quanto à palavra --e nada é tão pantanoso, nada é tão
areia movediça. Aliás, é esse aspecto inerente à palavra que confere
ambiguidade e amplidão ao discurso poético. E por que isso acontece?
Talvez porque buscando o sentido das coisas --que é sempre rápido e
fugidio como a felicidade--o poeta comete a ousadia máxima da
inocência que é não entender o sentido das coisas --e apesar disso,
sentir o sentido das coisas. Eis aí a notável diferença, a absurda transformação que apenas uma palavra é capaz de conferir ao discurso. Entre
entender o sentido das coisas e sentir o sentido das coisas vai uma
distância tão grande como aquela que separa o Oiapoque do Chuí.
Aliás, antes de mergulhar na questão proposta por este Encontro, gostaria
de prosseguir nesses meus desvios pelos caminhos da palavra.Até
porque, não sendo professor, nem crítico e nem historiador, tenho
dificuldades sérias em alinhavar meus pensamentos. Não me dou muito bem
com essas questões relacionadas ao início-meio-e fim. E atribuo isso
ao aspecto mais central da minha personalidade que é ser poeta. Isto é, essa
criatura atolada em enigmas alheios e próprios, esse aprendiz de
criador que insiste em buscar o aspecto não percebido das coisas. E que
procura escrever para revelar o lado desconhecido e inexplicável do mundo
e da vida. Acho que poesia é mesmo a mais terrível inocência e,
quem sabe, a mais temível curiosidade.Algo que nos remete sempre ao
inaugural e ao desconcertante.
Claro que vivo em conflito e luta incessante contra a competitividade, a
inconsistência e o caráter efêmero das modas e dos desejos.Vivo entre o
cotidiano rasteiro, ordinário e medíocre e os momentos de
aprimoramento do espírito possibilitados pela arte, principal-

mente pela poesia-- que é caos e criação, verbo e substantivo,
espanto e descoberta, grito e silêncio, acaso e necessidade,
passatempo e sacramento. Mas todas essas coisas --embora complexas e
espantosas -- fazem parte da vida de cada um de nós.A única diferença é
que o poeta sente uma necessidade absurda em registrar isso. Ele quer, por
um processo inexplicável --ou por um defeito de fabricação -- pilhar esse
insight, anotar essa lucidez fugidia.
Ele acredita na revelação, na transformação, na salvação--até
mesmo quando nega isso e outras coisas. É fato, todo poeta tem alguma
coisa de criança --deslumbrada. Ou assustada.Talvez seja esse
componente infantil que faça com que ele perceba aquilo que passou despercebido.Talvez seja isso, também, que faça com que ele resista ao entretenimento massificante e as mesmices apaziguadoras. E porque a
poesia é e sempre será uma esperança de resistência, o poeta
tenta desenterrar esses ossos do seu ofício.,Tenta desentranhar a força desestabilizadora da palavra. Sua luta é contra a crise da vida do espírito,
contra a fuga dos deuses, a destruição da terra, a massificação do
homem e a primazia da mediocridade. Sua luta é com a palavra,
com o silêncio, com a busca do sentido real das coisas--se é que existe
algum sentido real. De qualquer jeito, o poeta acaba envolvido com
a sua versão da esperança que é ter um compromisso ético com a
sociedade e com a vida em todas as suas manifestações.Afinal de contas,
como confessou o poeta Ferreira Gullar, escrever poesia é estar
de mãos dadas com a humanidade, com a fraternidade, com o
carinho, com a solidariedade.
Chamo a atenção de todos para essas questões, pois elas estão desaparecendo
dos nossos horizontes. E isso acontece porque as formas de comunicação que sustentam o mundo contemporâneo são muito superficiais, sedutoras e alienantes. Elas endossam clichês, slogans e
engessam a nossa força desestabilizadora. Paralisam nossa revolta. Encaixotam nossos sonhos. Catalogam nossos desejos e nossos desesperos. Desqualificam nossa voz. Erradicam o Sagrado. E colocam no altar a razão e a
técnica que só nos fazem repetir, repetir incansávelmente o mesmo,

o já infinitamente dado, o reforçadamente estabelecido --sem
nada criar.
Seja qual for o enfoque adotado, vivemos em uma sociedade capitalista,
de consumo e entretenimento, onde a imagem --parada ou em
movimento--superou a voz e a escrita --e reina absolutamente
solitária. O velho ditado dizia que as aparências enganam. E será que
nós queremos ser enganados, já que vivemos sob o império das aparências,
na superfície das coisas, na periferia de nós mesmos? Existe um processo de
massificação visual. Uma inundação de imagens prefrabricadas. E elas determinam a nossa vida de forma cada vez mais decisiva. É como diz o velho
chavão: uma imagem vale mais do que mil palavras. A imagem facilita as
coisas, mostra tudo de uma vez, encurta o tempo, cria essas celebridades instantâneas como Nescau--mas dificulta a nossa possibilidade
de pensar.Até porque não existe pensamento sem palavra.
E como já alertou o poeta Ezra Pound --de maneira clara e categórica-- a
linguagem verbal é o principal meio de comunicação humana.
Se o sistema nervoso de um animal não transmite sensações e
estímulos, o animal se atrofia. Se a literatura de uma nação entra
em declínio, a nação atrofia e decai.
Ou seja: sem a linguagem verbal o estadista não pode governar, o cientista
não pode comunicar suas descobertas, os políticos não podem fazer promessas antes das eleições, os homens não podem se entender sobre a ação mais
conveniente e nem as mulheres podem convidá-lo para discutir a
relação. Quer dizer: todos os nossos atos são afetados pelas condições da
linguagem verbal que é indissociável da palavra.
E o poder da palavra é tão grande que não é incomum a ocorrência de casos
como o que vou citar. Quem conta é o teólogo, escritor e psicanalista
Rubem Alves.. Seu sogro odiava miolo. Nunca comeu e nunca gostou.
Acontece que ele foi convidado pra um jantar, e lá foi servido um de seus
pratos favoritos: couve-flor empanada.Terminada a refeição,voltou-se para
anfitriã com um elogio:
--Divina, a couve-flor...
--Oh, disse ela, não é couve-flor. É miolo.

Que bom que o senhor tenha gostado!
Não é preciso dizer que o sogro ficou com a cabeça rodando, o estômago
dando voltas e foi ao banheiro devolver o que tinha comido. O curioso
dessa situação é que as propriedades físicas, químicas daquele
bolo alimentar permaneceram exatamente as mesmas. No entanto,
em um momento o corpo se deliciou. No outro, vomitou. E qual foi a diferença? A palavra, apenas a palavra. O sogro dele vomitou palavras.
Prosseguindo --e ainda com o foco direcionado nessa luta entre imagem
e palavra--acho que todos concordam que vivemos num mundo cada vez
mais materialista, sem ideais nem sonhos, no qual o imediatismo tem
sido a marca mais destacada. E nesse mundo a cultura audiovisual é
absolutamente dominante. É através dela que a realidade surge sem
concretude, impalpável, via imagens e signos da televisão.Vamos
ver agora algumas consequências disso. Quantos jovens não sentem, hoje
em dia, dificuldades na compreensão e na interpretação de textos?
Genericamente, pode-se afirmar que uma leitura proveitosa pressupõe,
além do conhecimento lingüístico propriamente dito, uma série de informações exteriores ao texto, aquilo que se costuma chamar de conhecimento de mundo.
Só pra vocês terem uma idéia do que vem acontecendo, reuni exemplos
colhidos em provas do Enem e em exames vestibulares: O nervo ótico
transmite idéias luminosas...O vento é uma imensa quantidade
de ar...Isso tudo é devido ao raios ultra-violentos que recebemos
todo dia...Vamos deixar de sermos egoístas e pensarmos um
pouco mais em nos mesmos... são formados pelas bacias esferográficas... Eu concordo em gênero e número igual...
Um caso famoso, divulgado até pelo jornal Nacional, ocorreu em 1978, na
prova de redação da Faculdade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. O tema
era laser e quase 80% das redações falavam sobre a necessidade humana de
descansar, de passar horas longe das preocupações e da correria do dia-adia. Neste episódio os estudantes pensaram em lazer e não em laser.
Foram vítimas, portanto, da falta de atenção e caíram na esparrela de uma
letrinha traidora.

Portanto é preciso estar sempre atento e alerta.E não só em relação a grafia
correta das palavras. Mas ao que está por trás disso. Ao que alimenta esse
processo, extremamente dinâmico, entre solidão e solidariedade, consciência e alienação. Afinal, dispensando a palavra, o pensamento e a reflexão --ou pelo menos tornando-os menos fundamentais e mais
supérfluos--o mundo atual quase impossibilita a construção de alternativas
ao satus quo, à infelicidade, à opressão e à miséria.
Os mecanismos imaginativos usados em outras épocas tornaram-se
completamente obsoletos. Hoje o mecanismo de compreensão é outro:
o registro invariável. Enquanto em teoria existem inúmeras formas
de mostrar enchentes, morros e casas desabando, para o registro
invariável existe apenas uma: aquela que é mostrada. Enquanto existem variadas maneiras de se ver uma pessoa baleada, para o registro invariável há tão-somente um ângulo — aquele que é mais contundente para o
fotógrafo.Tudo isso remete a uma outra face da mesma questão: a
chamada opinião pública é tão somente a opinião publicada.
Para quem não criou hábitos de leitura--debruçar-se sobre um bom livro --é
algo que não dá pra comparar ao fascínio visual-auditivo da televisão,
do cinema e da Internet. Mas o mergulho no livro e na literatura,
oferece também uma espécie de encantamento, porém, diferenciado: mais interiorizado, solicitando reflexões, às vezes, ousadas, outras
vezes, simplistas, mas quase sempre evitando a digestão pronta e
fácil, como as mensagens que chegam ao espectador televisivo ou ao
internauta.
A paciência para a leitura tradicional escasseou e deu margem à
entrada da contemplação pirotécnica dos recursos audiovisuais. E são
esses recursos trombeteados diariamente que nos fazem viver imersos
num agora que pisca sem cessar e que nos dá a sensação de um movimento contínuo e acelerado. Será que nos movemos realmente ou só
giramos e giramos no mesmo lugar? O certo é que quando a imaginação desvanece, e os sonhos passam a ser construídos pelo virtuosismo das
imagens e dos sons, os seres humanos sentem-se temporariamente felizes,
mas vão se esvaziando... sem perceber.

Para Maria Rita Kehl, poeta, psicanalista e pensadora, a depressão é,
hoje em dia, o sintoma mais expressivo das contradições sociais
do século XXI. Enquanto os laboratórios movimentam milhões de
dólares e crescem a taxas de 22% ao ano, os casos de depressão aumentam com o empobrecimento da vida psíquica, geralmente estimulada por qualquer inapetência-- mesmo provisória -- para a grande festa
do consumo que anima a vida social.
Segundo ela, a propaganda estimula o auto-diagnóstico e alguns sintomas
absolutamente normais como a tristeza, a instrospecção, o
recolhimento, a contemplação --enfim, a vida do espírito --são
considerados desvios que atrapalham o rendimento de uma vida cuja qualidade se mede por critérios de eficiência, competência e disponibilidade para a diversão.
É a imposição do gozo a qualquer preço. Algo que Charles Melman chama de o homem sem gravidade: um ser humano flutuante que
pode tudo, mas que também está sujeito a tudo.Afinal, se eu faço o que
quero, o outro também faz. E isso geralmente não dá muito certo. O que
está em jogo é o limite. Porque se eu posso tudo, eu não posso nada. Se sou
tudo, não sou nada. E o sintoma dessa falta de limite é o mal-estar.
Questão que já ocupou até o pensamento de Freud no livro O Mal estar
da Civilização.
Entretanto, um dos analgésicos para o mal-estar é o consumo. O bispo e
poeta Dom Pedro Casaldáliga já dizia, em verso lapidar, que nas
catedrais dos shoppings-centers comunga-se o Mac Donald.
Mas não ficamos só nessa comunhão fast food. Na absurda lógica que transformou o mundo num grande mercado, a máxima de Descartes acabou
virando essa excrescência: consumo, logo existo .E quem é que fica
imune ao cotidiano bombardeio dos meios de comunicação, que só
apregoam a liberdade quando ela se ajusta a essa cultura do egoísmo e da
maximização dos lucros?
Para fugir do mal estar e responder às múltiplas solicitações da festa
consumista, nada melhor que seguir à risca o lema radical: não pensem,
gastem. Por isso consumimos tudo: produtos, ideologias, práticas reli-

giosas e até as últimas imposições sexuais.Vale tudo para fugir do mal estar e
dessa sensação de vazio. Para ser alguém, mesmo que por breves instantes,
troca-se tudo.Troca-se de sexo, de cabelo, de cor, de nacionalidade. Na
ânsia de aderir a tudo-- e ao todo, que se disfarça no desejo de saber o que
todos sabem, de ver o que todo mundo vê, troca-se de tudo --algumas vezes
até de time de futebol.
É isso que explica --mas não justifica --o fato de até o mais miserável cidadão
estar convocado ao gozo e as delícias transitórias do consumo.
Só que a grande maioria enfrenta restrições materiais, pois não possui
dinheiro para adquirir tantas bobagens e quinquilharias. E aí vem a outra
face da falta de limite--a face mais cruel-- que é quando o menino pobre
da favela mata por um tênis --e não por comida. Mas dentro dessa
lógica absurda da sociedade atual, isso faz sentido, porque o tênis é um
objeto de gozo, e a comida é uma necessidade.
Outro aspecto importante a destacar é que vivemos em um país de pouca
leitura, de escolas de baixa qualidade e pouquíssimas bibliotecas. Reflitam
sobre essas informações levantadas pelo historiador Jorge Caldeira:
enquanto na américa hispânica até os indíos faziam uso da
imprensa, nós ficamos sem imprimir nada até a vinda de D JoãoVI e a
criação da Imprensa Régia. (1808). Fomos impedidos durante séculos
de ter acesso à imprensa. É como se Gutemberg não tivesse passado
por este planeta .
Claro que isso ocasionou um atraso cultural danado--sem contar que a
primeira universidade foi criada no Peru, em Lima, no ano de
1551, três anos antes da fundação de São Paulo. E aqui, no Brasil, a
universidade só vai aparecer depois de 1900.
Por certo, esses antecedentes ainda devem exercer uma poderosa influência,
pois como Frei Beto conta uma próspera cidade do interior de São
Paulo tinha, em 1960, seis livrarias e uma academia de ginástica;
hoje, tem sessenta academias de ginástica e três livrarias! Não
tenho nada contra malhar o corpo, ficar esbelto e mais saudável. Mas é preciso também malhar o espírito.Até porque se em determinado período,
nem tão antigo, se tentou convencer as pessoas de que elas não tinham um

corpo, hoje ele é o objeto mais valioso para a cultura de consumo.
A valorização do corpo perfeito tornou-se uma espécie de obsessão
global. Hoje é pecado ser feio, gordo, deprimido ou envelhecido.Você
precisa ser jovem, feliz, bonito, malhado, Não existe espaço para a solidão,
para a angústia. Nem temor, nem tremor como alertava Kierkegaaard.
A única coisa que importa é fazer sucesso--aparente ou não-- e estar
sempre ativo, agenda cheia. E quantas pessoas colocam suas vidas em risco,
consumindo remédios para emagrecer e anabolizantes ou até mesmo
fazendo cirurgias desnecessárias?
Afora isso, nossos jornalões e nossas tvs tem desempenhado um papel
pífio no que diz respeito à cultura brasileira. E isso vai além da
polítiquinha literária, dos suplementos culturais que foram desaparecendo
e do próprio noticiário cada vez mais igual, homogeinizado, massificante
e repetitivo.As grandes reportagens sumiram dos jornais e das revistas
e migraram para os livros.
É por essa razão que vários jornalistas --e excelentes reporteres como
Fernando de Morais, Paulo Markun, Ruy Castro, Ricardo Carvalho, ZuenirVentura, tornaram-se escritores.
Mas não é só isto. O Memorial dos Imigrantes, por exemplo, que é um
espaço público de São Paulo voltado ao estudo e à divulgação da polêmica e
atualíssima questão das migrações, até hoje não mereceu senão notinhas
insignificantes da Folha de São Paulo. Mas qualquer exposição, realizada
no MOMA de Nova Iorque --ou no Centro Cultural Geoge
Pompidou, em Paris, ganha matéria e destaque especial.
É a nossa proverbial subalternidade que ainda mostra suas garras. É o
velho hábito da obediência imposto pela herança colonial.A cultura da impotência foi difundida durante tanto tempo que nos tornamos incapazes de
levantar a cabeça e alterar o curso das coisas. Mas é disso que precisamos
para gerar novas realidades. Sem os sonhos e sem o empenho de cada um
não há nenhuma possibilidade de inventar e inventariar a vida. E é
necessário, inclusive, relativizar algumas questões. Por exemplo, de que o
modo de vida ocidental, sobretudo depois do Renascimento, isto é, do
nascimento simultâneo do capitalismo e do colonialismo, constitui a civi-

lização.
Mas o capitalismo não teria se desenvolvido sem o que Marx chamou
de acúmulação primitiva. E esse acumulação primitiva realizou-se às
custas dos povos não europeus. Quantas populações indígenas foram massacradas! Quantos tesouros foram roubados! Que imensa quantidade de
ouro e prata foi arrancada daqui e de países irmãos para enriquecer a Europa!
Fato curioso: o Haiti, que já foi a mais próspera colônia francesa na
América e o primeiro país do mundo a abolir a escravidão (1794) é
hoje um dos lugares mais miseráveis do planeta. Pois bem, segundo Darcy
Ribeiro, os Estados Unidos também já foram paupérrimos: só tinham
igrejas, tábuas e uma gente muito atrasada. E por incrível que pareça
quem teve um papel importante no desenvolvimento dos Estados Unidos
foi exatamente o Haiti.Aliás, nas suas sempre acaloradas palavras, Darcy
revela que os Estados Unidos eram um bando de imigrantes que
produziam comida e manufatura para vender para o Haiti, para
vender para o Caribe.
Outro aspecto provocante destacado por Darcy Ribeito, refere-se ao conflito entre a cultura ocidental e a cultura oriental. Diz o velho mestre, textualmente, que todo mundo fala que a nossa civilização ocidental
é herdeira da civilização grega, mas, na Idade Média, ninguém
sabia de Grécia nenhuma, não sabia nem de Roma. A Europa
feudalizada esqueceu-se de tudo. Quem levou adiante a civilização grega foram os árabes. Quando você fala em matemática, é
possível fazer alguma conta com algarismo romano? Faça uma
multiplicação com quatro algarismos romanos. É difícil. É quase
impossível.
Por essas e outras é necessário continuar denunciando as mentiras que se
instalaram difusamente em todas as esferas da nossa vida. E colocar em
xeque os valores dessa civilização onde o dinheiro virou em verdadeiro
Deus e manda em todas as coisas. Pior que isso: dinheiro faz dinheiro
sem vender nem comprar nada, a não ser ele próprio. Sei que vivo num
tempo difícil. De crise atrás de crise. Mas não desisto de escrever meus

poemas, pois sinto que a criação, em sua essência, é transgressão, recriação de normas e códigos, solidão, rebelião, recusa e contestação. Eu luto pela autonomia do sujeito e pela preservação do mundo
sensível. Heidegger já dizia que a poesia não é exaltação passageira, nem
entusiasmo, nem divertimento.A poesia é o fundamento que sustenta a
história.Somente na poesia a linguagem fala e revela o ser.
E eu me alinho, apesar da minha idade, com todos aqueles que ainda querem
ver os pássaros construindo seus ninhos, os cães amassando a vegetação, e
os peixes subindo o rio para desovar. Ou seja: eu quero, como cada um de
vocês, que a vida seja preservada em todas as suas manifestações. Mas
quero também que todos vocês entendam e sintam que educar não é
colocar sininhos no pescoço: é libertar o ser humano da tirania
da opinião e do saber.
E acho que a poesia pode desempenhar um papel crucial nesse quadro.
Principalmente porque o poeta é o guardião da palavra, o gênio da lembrança, um agente da transformação social e um baluarte da participação.
Mas quem lê esses poetas: Jorge de Lima, Dora Ferreira da Silva,
Henriqueta Lisboa, Lindolf Bell, Affonso Romano de Sant’Anna,
Dantas Mota, Murilo Mendes, Mario Chamie, CláudioWiller,
Moacyr Félix, Alvaro Alves de Faria, Paulo Marcos del Greco,
Carlos Felipe Moisés, Drummond, João Cabral, Quintana, Oswald
e Mário de Andrade?
Questão incomoda e desagradável: que lugar cabe ao livro em um
mundo dominado pela imagem ? Pesquisa recente mostra que o
Brasil possui 2980 livrarias. Ou seja: temos uma livraria para cada
64 mil habitantes. O recomendado pela Unesco é de uma livraria
para cada 10 mil habitantes. Mais ainda: segundo a Associação Nacional de Livrarias houve um aumento de 11% no número de livrarias
em relação ao que havia em 2006.Ainda assim, lemos bem menos do que
nossos vizinhos. Na Argentina a média é de 5 livros por ano, no
Chile 3 e na Colômbia 2,5. No Brasil os índices apontam para 1,9
livros por ano.
Claro que existe a possibilidade de reverter esse quadro. Claro que é pos-

sível atingirmos a democratização do ato de ler. E são bem vindos todos os
trabalhos e projetos nesse direção.Afinal, os livros representam um vínculo
com a memória e com o patrimônio de idéias da humanidade. E ninguém
aqui ignora o papel do livro como vetor de conhecimento. Uma frase
atribuída ao político romano Caio Graco diz que livros não mudam o
mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Mas os livros
mudam as pessoas... Ou seja, os livros podem provocar mudanças e
transformações--em todas as épocas. Por isso, livros podem ser considerados
perigosos e ameaçadores.
Nunca vi, nesses meus 64 anos de vida, nenhum de meus poetas
preferidos na lista dos 10 livros mais vendidos! E não é por que eu
sou um louco ou uma pessoa de gosto extravagante.Nem um velhinho ranheta e cheio de manias. É por que a poesia tem uma resistência danada em
virar mercadoria. E na sociedade de mercado em que vivemos --tudo
tende a virar mercadoria, tudo tende a ter um preço--inclusive pessoas--o
que é absolutamente terrível. Aliás, o poeta espanhol Antonio Machado
(aquele do caminante, no hay camino, se hace camino al andar)
perpetrou essa outra imagem pedagógica: todo necio confunde
valor y precio...
Alguém já disse que diante das metamorfoses iluminadas, nosso
pensamento estagna, dando lugar ao êxtase e ao olhar deslubrado. Pois bem: o livro convencional trabalha exatamente no sentido
oposto. O livro procura manter a percepção atenta, desperta às avaliações e
injeta em nós determinados mecanismos extremamente saudáveis, quais
sejam: parar, continuar, voltar atrás, novamente parar, repensar, questionar,
sonhar entre páginas...
E se existe alguma coisa que funciona como antídoto ao adestramento, ao
consumo e ao confinamento de todos nós no curral daqueles que não pensam e só gastam e consomem---essa alguma coisa é a poesia. E por uma
razão muito simples: a poesia não tem valor mercadológico.A poesia
não é um meio: ela é sempre um fim em si mesma. Não existe em
função de coisa alguma a não ser ela mesma e a alegria que faz nascer. E
nisto a poesia se parece muito com o brinquedo. Que é que o brinquedo

produz? O brinquedo não produz nada: ele produz apenas a
brincadeira, o prazer gratuito. Algo inadmissível numa sociedade que
encara até a criança como um meio para se tornar adulto e cidadão economicamente produtivo!
Dá pra perceber por aí que a poesia não é uma atividade supérflua,
um babado, um acessório da cultura.A poesia é uma necessidade
concreta de todo ser humano. Ninguém consegue viver sem poesia. E
mesmo aqueles que acham que a poesia não faz o meu gênero ou que
se dizem traumatizados por versos chatos de leitura obrigatória
nos tempos da escola. --é preciso lembrar que a poesia esteve presente
em todas as sociedades. Não existe nenhuma sociedade que não
tenha conhecido esta ou aquela forma de poesia.. E o simples fato
dela ser tão antiga sugere sua importância e seu enraizamento profundo em
nossa alma.
Mais ainda: em sentindo bem abrangente a poesia não está só no livro
de poemas. Ela está em tudo que existe: está na música de Rachmaninoff,
no amarelo-ouro alquímico deVan Gogh, nos filmes de Fellini e Kurosawa,
nas canções Chico e Gil, na prosa de Guimaráes Rosa, nas cartas de Rilke,
numa reunião familiar, no rosto da mulher amada, no abraço do amigo, na
expressão distraída de um idoso. O que prova, mais uma vez, seu papel importantíssimo.
Isso sem falar das características proféticas da poesia. Jorge de Lima dizia
que nenhuma das grandes transformações sociais, culturais e humanas, surgiu sem que um poeta a tivesse anunciado. Ovídio predisse o enunciado de Lavoisier --nada se cria, tudo se transforma.A
idéia do micróbio já rondava os versos de Lucrécio. Mas para não ir tão
longe, podemos dar uma parada na história mais recente :antes de ser
revolucionário e fundador da República Popular da China, MaoTseTung
foi poeta--do mesmo modo que uma considerável parcela de imperadores chineses...
Pois é, a poesia sempre teve e sempre terá um papel na trajetória dos
homens. E acho que sua contribuição é fundamental na vida atual, no sentido de um aprofundamento da consciência de que o mundo tanto necessita.

A verdadeira poesia aumenta no homem a sua humanidade. Ela
mostra que se existe a flor, existe também a fome. Ela lembra a todos que
existe o pão e existe o pânico.Além disso, a poesia é luta constante
contra a alienação. É inconformidade. Indignação. E confesso que
acho que só os poetas são capazes de quebrar o sigilo e expor o sagrado e o
profano, o divino e o mundano.
A poesia é a mais imponderável das criações do espírito humano. Caminho
solitário, ela cruza com o caminho de todos. Por isso poesia é solidão e intercambio--e principalmente desafio à razão.Talvez porque ela, poesia, seja
efetivamente a única razão possível. É um paradoxo, é claro. Mas
quando se trata de poesia é necessário estar aberto a um infindável número
de questões complexas e absurdas.Afinal, como é que uma coisa que não
serve para nada, ninguém paga aluguel com palavras e nem faz crediário
com poemas, pode ser tão necessária e indispensável à vida humana?
Outro aspecto relevante é que a poesia é uma atividade de rendimento nulo
Poesia não vende é um dos lugares comuns mais utilizados por qualquer
editor. Mas mesmo rebelde ao mercado e às tentações de virar mercadoria,
a poesia circula homeopaticamente, é lida, e vai de boca em
boca, como o ar e a água. Mais ainda: a poesia não se curva a nada.
Avessa a classificações e a qualquer pensamento fechado a transformações, a
poesia não admite a ditadura --nem a ditadura da palavra. Ela
preside um território livre onde se misturam emoção e razão, inspiração e
construção, Dionisio e Apolo--e muita, muita transpiração.
Para encerrar, quero confessar que quando tinha uns 16 anos acreditava que
a poesia sendo invenção, revolução, poderia ser salvação. Quase
cinquenta anos se passaram e eu continuo acreditando nisso.Ainda acho que
poesia não é só a habilidade de lidar com palavras e escrever poemas. É também um modo de viver, é uma atitude diante e dentro
da vida. E se continuo escrevendo poemas --mesmo sabendo que a poesia é um inutensílio-como disse iluminadamente o poeta Manoel de
Barros-é porque gosto de acreditar que, graças à poesia, mantive acesa a
chama da esperança em transformações.Acho que é possível mudar o
mundo e todas as nossas relações.Até porque a poesia liberta o mundo

do óbvio, abrindo caminhos novos sobre a rotina paralisante.. Acho também que o poeta Octavio Paz acertou em cheio quando disse que a poesia
é a outra voz: porque é a voz das paixões e das visões; é do outro
mundo e é deste mundo, é antiga e é de hoje mesmo ; é sua e
é alheia, é de ninguém e é de todos nós.

“

acho que poesia não é só a
habilidade de lidar com palavras
e escrever poemas. É também um
modo de viver, é uma atitude
diante e dentro da vida.

“

