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RESUMO 

 

 

 Essa dissertação objetiva analisar como a literatura e a cultura midiática 

ressoam na lírica de Vinis mofados (2009) e Poemas tirados de notícias de jornal 

(2012), livros do poeta contemporâneo Ramon Mello. Em analogia ao que ocorre 

na música, quando uma caixa acústica prolonga o som devido à sua repercussão 

em outros corpos, que entram em vibração, a intertextualidade e a 

interdiscursividade observadas nas obras de Mello incorporam elementos 

culturais e midiáticos do passado e do presente, veiculados principalmente por 

meio da música e dos jornais, e também através do léxico peculiar da internet e 

da informática já tão integrado ao nosso cotidiano. Esses canais de comunicação 

potencializam-se na contemporaneidade como fontes de reflexão e de 

ressonância. 

 

Palavras-chave: Poesia contemporânea, música, jornalismo, mídias, internet. 



 
ABSTRACT 

 

 

 This thesis aims to analyze Ramon Mello’s Vinis mofados (2009) and 

Poemas tirados de notícias de jornal (2012), considering how literature and media 

culture resonate in contemporary poetry. In analogy to what happens in music, 

when a speaker extends the sound due to its effect on other bodies and objects, 

entering into vibration, all the intertextuality and interdiscursivity observed in the 

Mello’s books incorporate cultural and media elements of the past and the present, 

disseminated mainly through music and newspapers, and also through the 

peculiar lexicon of internet and computer technology. These communication 

channels in the contemporary potentiate as sources of reflection and resonance. 

 

Keywords: Contemporary poetry, music, journalism, media, internet. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Este trabalho busca responder a uma pergunta que me acompanha desde 

que comecei a graduação em Letras, há quase dez anos: “O que um jovem 

escritor estaria produzindo agora em termos de poesia?” Lembro que durante 

meus anos de ensino fundamental e médio, nas décadas de 1980-90, não tive 

contato algum com a obra de novos autores. Os livros didáticos e os professores 

se voltavam quase que exclusivamente aos clássicos. Não que seja errado esse 

enfoque, mas considero de suma importância que as escolas e as universidades 

deem maior atenção à produção recente. 

 Reconheço que a pesquisa em torno da poesia contemporânea constitui 

um grande desafio, principalmente por tratar-se de uma produção ainda sem um 

distanciamento temporal apropriado para uma análise mais conclusiva. Em dias 

de grande influência e dependência das mídias e das tecnologias, destacam-se 

no âmbito cultural e literário aqueles autores que conseguem comunicar para seu 

próprio tempo e também através do tempo, assumindo as ambivalências e as 

ambiguidades da realidade multifacetada das artes e da vida no século XXI. 

 Ramon Nunes Mello desponta como um desses poetas. Nascido em 14 de 

fevereiro de 1984, é natural de Araruama, cidade da Região dos Lagos, no Estado 

do Rio de Janeiro. Formou-se em Jornalismo pelo Centro Universitário da Cidade 

(UniverCidade), depois de iniciar seus estudos acadêmicos na Universidade 

Veiga de Almeida, tendo ainda uma rápida passagem pela Universidade Cândido 

Mendes. Sua monografia final de curso seguiu a temática dos blogs. Formou-se 

também em Artes Cênicas pela Escola Estadual de Teatro Martins Pena, no 

Centro do Rio de Janeiro. 

 Estagiou na Rádio Cidade FM e trabalhou nas editorias de algumas 

revistas de menor circulação antes de começar a despontar como escritor e 

artista contemporâneo. A partir do blog Click (In)versos, publicou várias 

entrevistas com autores de sua geração, como João Paulo Cuenca, Santiago 

Nazarian, Bruna Beber e Clarah Averbuck. Trabalhou no Portal Literal, a convite 

de Heloisa Buarque de Hollanda, e depois no Saraiva Conteúdo junto com Marcio 

Debellian e Bruno Dorigatti. Em ambos os sites, Mello manteve o ofício de 
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entrevistar escritores, muitos deles já consagrados, como Adélia Prado, João 

Gilberto Noll, Affonso Romano de Sant'Anna, Marina Colasanti, Ferreira Gullar, 

Eucanaã Ferraz, Lourenço Mutarelli, além de novos autores. 

 Alguns anos mais tarde, Mello foi convidado pela Editora Língua Geral para 

lançar um livro de poesias, que seria parte de uma nova coleção, a “Lingua Real”, 

de perfil contemporâneo e com autores de língua portuguesa do Brasil e de outros 

países lusófonos. Depois de reunir alguns de seus poemas, publicou Vinis 

mofados em 2009. Desde então, já participou de diversas antologias, como Enter 

– Antologia digital (2009), Como se não houvesse amanhã (2010) e Liberdade até 

agora (2011). Organizou a autobiografia intelectual Escolhas (2009), de Heloisa 

Buarque de Hollanda. Tornou-se curador da obra do falecido escritor Rodrigo de 

Souza Leão – suas telas e poemas foram reunidos em uma exposição organizada 

por Mello em 2011 no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Em 2012, 

publicou seu segundo livro de poesias Poemas tirados de notícias de jornal pela 

Editora Móbile. 

 O autor segue interligado ao universo da internet, atualizando sua página 

nas redes sociais e seus blogs Ramon Mello e O sorriso do gato de Alice. Além 

do contato permanente com as tecnologias de informação e de comunicação, que 

vem desde sua formação jornalística, Mello mantém uma relação especial com a 

música popular. Foi por meio dela que conheceu a poesia, principalmente através 

da MPB e de seus grandes compositores, como Caetano Veloso e Chico 

Buarque.1 

 Neste trabalho, propomos analisar como as narrativas contemporâneas e 

algumas mídias – o jornal e a internet, principalmente – ressoam na lírica de Mello 

em seus dois livros de poesia publicados: Vinis mofados (2009) e Poemas tirados 

de notícias de jornal (2012). Em analogia ao que ocorre na música, quando uma 

caixa acústica prolonga o som devido à sua repercussão em outros corpos, que 

entram em vibração, consideramos que a intertextualidade e a interdiscursividade 

observadas nas obras de Mello incorporam elementos culturais e midiáticos do 

passado e do presente, veiculados principalmente por meio da música popular e 

dos jornais, e também o léxico peculiar das tecnologias de informação e de 

comunicação já tão integrado ao nosso cotidiano. Esses canais de comunicação 

                                                 
1 Informações obtidas em entrevista realizada com o poeta (vide anexo). 
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potencializam-se na contemporaneidade como fontes de reflexão e de 

ressonância. 

 Primeiramente, importa delinearmos o que significa ser contemporâneo. 

Segundo Giorgio Agamben (2009: 58-59), “é verdadeiramente contemporâneo 

aquele que não coincide perfeitamente” com o seu tempo, mas que tem a 

capacidade de “perceber e apreender o seu tempo” justamente a partir do 

deslocamento e do anacronismo. É, portanto, na convivência de vários tempos e 

referências em uma mesma obra, e muitas vezes em um mesmo texto, que o 

escritor contemporâneo consegue enxergar melhor o seu tempo ao re-evocar o 

passado em seu trabalho lírico, deslocando suas conotações originais e 

revitalizando seus significados. Assim, todo texto teria seu tempo de legibilidade, 

estabelecendo uma relação dialética do que foi com o agora. 

 Essa sobreposição de temporalidades se estabelece principalmente por 

meio da intertextualidade, o que pressupõe a necessidade de se captar além do 

que está imediatamente evidenciado nos poemas. É acentuada na produção lírica 

contemporânea, segundo Celia Pedrosa (2011: 154), essa “intrincada tessitura de 

realização e inconclusão, salto e véspera, incisividade e vertigem, distanciamento 

e turvação”. Mas tal apreensão não pode ser efetivada de forma fechada, ainda 

sob os ditames do paradigma platônico de que as coisas devem ser vistas com 

clareza e concretude, com o intuito de se encontrar “a verdade” por trás da 

escrita. Tampouco cabe a leitura ingênua, que dicotomiza os textos em fáceis ou 

difíceis. Isso não existe mais, como afirma Silviano Santiago (1989: 55), “para 

quem tem a força de sobrecarregar de significado a linguagem para que ela viaje 

(significativamente) em direção ao outro, para que ela sempre se organize e se 

libere pela dinâmica da travessia”. 

 No decurso da viagem pela poesia, consideramos as concepções de Jean-

Luc Nancy desenvolvidas em seu livro A la escucha (2007), no qual defende 

como indispensável a escuta para se ultrapassarem as restrições de 

entendimento impostas pelo signo da visão. Para ele, quaisquer referências e 

imagens construídas nos poemas devem ser “postas em ressonância” (Nancy, 

2007: 13), a fim de se escapar de um isomorfismo estagnador. Nancy defende ser 

fundamental ouvir com atenção, “estar tendido” ao que ressoa na obra artística: 
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Si “entender” es compreender el sentido (ya sea en sentido 
figurado o en el que denominamos sentido propio: oír una 
sirena, a un pájaro o un tambor ya es compreender en cada 
ocasión, por lo menos, el esbozo de uma situación, de un 
contexto, si no de un texto), escuchar es estar tendido hacia 
un sentido posible y, em consecuencia, no inmediatamente 
accesible (Nancy, 2007: 18). 

 

 Assim, na convivência de tempos fomentada pelo diálogo entre o presente 

e o passado, entre o novo e o antigo – ou o que está em desuso, abandonado –, 

nesse espaço de escuta e de percepção, há um resgate de sentidos, ou seja, uma 

“remissão simbólica” que amplifica as possibilidades de leitura e de interpretação. 

De acordo com Nancy (2007: 20-21), trata-se de “uma totalidade de remissões: de 

um signo a alguma coisa, de um estado de coisas a um valor, de um sujeito a 

outro ou a si mesmo, e tudo ao mesmo tempo”.2 

 Em Vinis mofados observa-se já no título uma remissão inicial, que se 

repetirá em outros momentos da obra: Mello re-evoca na atualidade o disco de 

vinil, uma mídia desenvolvida no final da década de 1940 para reprodução e 

comercialização musical, tão apreciada e presente no dia a dia das pessoas, até 

ser substituída pelo CD no começo dos anos 1990. Nesse deslocamento, o autor 

livra o vinil do esquecimento e o reintroduz na contemporaneidade, a partir de sua 

própria imagem histórica afetiva conhecida, abrindo possibilidades para novos 

sentidos e desdobramentos.  

 Aqui a ideia de “resgate de sentidos” está ligada a uma direção, a um 

movimento contínuo e convergente entre o sensato e o sensível, entre o que pode 

ser racionalmente compreendido e o que pode ser interiormente percebido, 

captado. O poema enquanto “corpo sonoro”, ou seja, um todo não totalizado que 

capta e propaga ressonâncias, torna-se uma presença que não se deixa objetivar 

nem projetar em primeiro plano. Antes, move-se como uma onda, “un tiempo que 

se abre, se ahonda y se ensancha o se ramifica, que envuelve y separa, que pone 

o se pone em bucle, que se estira o se contrae” (Nancy, 2007: 32). Diante dessa 

presença, o sujeito, não mais agente do saber ou da verdade, também se torna 

movimento: uma ininterrupta fonte de reflexões daquilo que ressoa do outro para 

si e do que ressoa dentro de si para o outro. 

                                                 
2 Todas as citações de Jean-Luc Nancy mencionadas em português nesse trabalho foram 
traduzidas por mim da edição em espanhol. 



11 

 

 

 Além do deslocamento e da remissão verificados no título, Vinis mofados é 

uma referência direta a Morangos mofados (1982), livro de contos de Caio 

Fernando Abreu. Na verdade, a intertextualidade na obra de Mello, franca ou 

subentendida, se estende também a outros escritos de Abreu. Poemas como 

“Silêncio”, “Réquiem” e “Inventário” dialogam com o livro de contos Inventário do 

ir-remediável (1970). Já os poemas “Romance B” e “Hidden tracks” estão 

claramente em sintonia com Onde andará Dulce Veiga? (1990), autodenominado 

“um romance B”. Veremos adiante, no primeiro capítulo, como se estabelecem 

essas relações entre a poesia de Mello e as narrativas contemporâneas, 

enfocando, em particular, o diálogo com a obra de Abreu. 

 Ainda sobre Vinis mofados, é clara a sua aproximação com a música 

popular. No Brasil, em particular, existe uma grande valorização do texto poético 

voltado à canção, como afirma Italo Moriconi: 

 

Na sua face de arte brasileira da palavra, a poesia está, em 
boa parte, nas letras da música popular. Está no cordel 
nordestino, recitado por cantadores nas feiras e nas ruas. 
Está no rock dos anos 80 e no hip hop dos 90. Em nenhum 
outro lugar do mundo a canção popular atingiu um status tão 
intelectual quanto no Brasil (Moriconi, 2002: 11). 

 

 Trataremos desse ponto no segundo capítulo, no qual destacaremos a 

relação intrínseca, de parentesco e parceria, entre a poesia e a canção. Em 

seguida, discutiremos as afinidades e as diferenças entre América (1974), do 

poeta Chacal, e Vinis mofados. Mello evoca nesse livro uma poética cancional 

mais ambientada nos anos 1960-70 que também tem ressonâncias na obra de 

Chacal. 

 Já em Poemas tirados de notícias de jornal, Mello desenvolve uma lírica 

que resgata fatos ocorridos e enunciados em manchetes e notícias jornalísticas, 

partindo da intertextualidade com a poesia de Manuel Bandeira e seu "Poema 

tirado de uma notícia de jornal", publicado em Libertinagem (1930). Sobre o poeta 

pernambucano, Davi Arrigucci Júnior (1987: 21) destaca sua habilidade de 

transformar cenas do cotidiano em experiências de “ambígua ressonância, que o 

leitor deve interpretar”. 
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 Por essa perspectiva, abordaremos no terceiro capítulo como o cotidiano 

urbano noticiado pela imprensa escrita e/ou digital pode se tornar uma expressão 

lírica. Ao recordar eventos marcantes pela grande repercussão ou pelos 

pequenos dramas sociais recorrentes, o escritor-jornalista evoca a memória 

coletiva e também a memória do próprio poeta, atribuindo novos significados aos 

fatos. 

 No quarto capítulo, veremos como as duas obras de Mello se apropriam 

das mídias digitais para a construção de novos sentidos. Também analisaremos 

como as tecnologias de informação e de comunicação têm influenciado as 

relações contemporâneas. Para Arlindo Machado (2010: 31), “o mundo natural, tal 

como o conheceram as gerações de outros séculos, vai sendo substituído pela 

tecnosfera – a natureza criada ou modificada pela ciência”, na qual “novas 

realidades se impõem”. Assim, cada vez mais articulada a outros campos do 

conhecimento, como a música, a arquitetura, a pintura e a tecnologia, a atual 

produção literária vem explorando ao máximo o que defende Tânia Carvalhal 

(2006: 74): “o imbricamento da literatura com outras formas de expressão artística 

e outras formas de conhecimento”. 

 Nas considerações finais, emitiremos nossas conclusões a respeito da 

pesquisa. Vamos destacar algumas das atuais tendências da produção literária, 

evidenciando as convergências da arte com as mídias e as tecnologias. Veremos 

assim como a poesia de Mello se insere no contexto de multiplicidade e 

hibridização consoante ao século XXI. 
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1. POESIA E NARRATIVAS CONTEMPORÂNEAS 

 

 

 Em nossa análise introdutória, vamos nos deter em Vinis mofados e sua 

intertextualidade com Morangos mofados (1982), de Caio Fernando Abreu. 

Inicialmente, faremos uma breve exposição da trajetória e da obra do escritor 

gaúcho para então identificarmos suas ressonâncias nos versos contemporâneos 

de Mello. 

 Nascido em 12 de setembro de 1948, em Santiago/RS, Abreu estudou 

Letras e Artes Dramáticas, porém não concluiu ambos os cursos. Decidiu 

trabalhar como jornalista no centro-sul do Brasil, mudando-se em 1968 para São 

Paulo e atuando em redações de revistas e jornais. No auge da ditadura, foi 

perseguido pelos militares e teve de deixar o país, indo para a Europa em 1973, 

só retornando no ano seguinte. Ao saber-se portador do vírus da AIDS, em 

setembro de 1994, retornou a Porto Alegre, onde voltou a viver com seus pais. 

Faleceu no dia 25 de fevereiro de 1996, aos 47 anos. Ao longo da carreira, Abreu 

escreveu romances, peças de teatro e, principalmente, contos. Suas histórias, 

construídas com personagens urbanos e marginais, incorporaram as influências 

dos meios de comunicação, abordando temas como drogas e homossexualidade. 

 Morangos mofados é um livro de contos inserido no contexto de fracasso 

do sonho da sociedade livre das décadas de 1960-70 e trata essencialmente da 

experiência existencial humana. O sonho está associado na obra a morangos 

deteriorados, esverdeados, impróprios para consumo; enfim, projetos inacabados, 

abortados, utopias em dissolução. A partir da dedicatória à memória de John 

Lennon – o peso da morte desse artista perpassa todo o livro – e de outros 

artistas e “amigos mortos”, Abreu expõe as inquietações do ser e da sociedade 

“através de longos corredores, contatos difíceis, gestos repetidos, silêncios 

recorrentes e, principalmente, num profundo e instantâneo entendimento entre 

desconhecidos” (Hollanda, 2000: 246). 

 O trecho a seguir, do conto “Os sobreviventes”, ilustra com clareza a 

incompletude dos sujeitos contemporâneos, lançados em uma interminável busca 

de sentido para a própria vida: 
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Já li tudo, cara, já tentei macrobiótica psicanálise drogas 
acupuntura suicídio ioga dança natação cooper astrologia 
patins marxismo candomblé boate gay ecologia, sobrou só 
esse nó no peito, agora faço o quê? não é plágio do Pessoa 
não, mas em cada canto do meu quarto tenho uma imagem 
de Buda, uma de mãe Oxum, outra de Jesusinho, um pôster 
de Freud, às vezes acendo vela, faço reza, queimo incenso, 
tomo banho de arruda, jogo sal grosso nos cantos, não te 
peço solução nenhuma […] (Abreu, 2013: 27). 

 

 De acordo com Karl Eric Schollhammer (2009: 25-26), a produção literária 

da década de 1980, imediatamente posterior à abertura política, sucedeu a duas 

grandes vertentes3 da década anterior: a “literatura verdade” e a “literatura do eu”. 

Na primeira, houve maior aproximação do romance e do conto ao estilo da 

reportagem e da crônica jornalística, em resposta aos censores da ditadura após 

o AI-5. Autores como Silviano Santiago, José Louzeiro e Aguinaldo Silva optaram 

por esse hibridismo das formas literárias. 

 A segunda vertente tinha um caráter mais experimental, existencial e 

intimista, ao qual podemos associar poetas como Chacal (que veremos no 

próximo capítulo), Cacaso, Chico Alvim, Paulo Leminski e Ana Cristina César. 

Ficcionistas, como Raduan Nassar e Osman Lins, produziram obras notadamente 

marcadas pela linguagem apurada e pela ambiguidade, em narrativas que 

mergulham o leitor em fluxos de consciência e valorizam as meias-palavras, o não 

dito, dando certa continuidade à escrita psicológica de Clarice Lispector. 

 Abreu parece transitar por essas duas vertentes, ora descrevendo de forma 

literária cenas do cotidiano de opressão e autoritarismo, especialmente em sua 

produção concomitante aos anos da ditadura militar, ora expressando uma 

“subjetividade em crise” muito latente durante o processo de retorno à 

democracia, através dos cortes, da não-linearidade, das narrativas aceleradas e 

fragmentadas, sem uma causa distinguível: 

 

o lastro subjetivo se aprofunda nos contos de Caio Femando 
Abreu, em Morangos mofados, de 1982, por intermédio de 
situações cotidianas em que questões de sexualidade e de 
opção de vida vêm absorver as resistências contra a 
violência de um sistema autoritário (Schollhammer, 2009: 
27). 

                                                 
3 Essas vertentes foram citadas por Schollhammer a partir do mapeamento feito por Flora 
Süssekind no livro Literatura e vida literária (1985). 
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 Ainda sobre a ficção dos anos 1980, Flávio Carneiro (2005: 28) destaca “a 

possibilidade de uma nova forma de ruptura, sem o alarde dos modernistas ou 

das vanguardas”. Nos contos de Abreu, a transgressão se dá por uma “escrita 

silenciosa a desmontar mitos e sonhos”, principalmente pela fragmentação formal 

das narrativas e pela melancolia de personagens mergulhados em perdas e 

desilusões. 

 Há semelhanças da obra com o “rondó”, citado no último conto de 

Morangos mofados, um tipo de composição musical seccionada, estruturada a 

partir de um tema principal e vários temas secundários, intercalados pela 

repetição do tema principal. Essa caracterização concorda com as palavras de 

Tania Pellegrini: 

 

Imagens fugazes – caleidoscópio girando –, que se 
entrecruzam fragmentadas e belas num texto igualmente 
fragmentado. Drogas, sexo e videoteipe. A pobreza/riqueza 
da experiência individual, a dificuldade de sentir e 
representar o mundo tornado prisão e espetáculo traduzem-
se no sem sentido de narrar o sem sentido. Não obstante, a 
narrativa ainda persiste (Pellegrini, 1999: 215). 

 

 A principal evidência da fragmentação pode ser observada em um aspecto 

comum à prosa contemporânea: o “uso de técnicas de cinema – flash, mudança 

de foco, cortes, contrastes, elipses no tempo e ritmo acelerado – que arrastam o 

narrador em movimentos continuamente estilhaçados” (Schollhammer, 2009: 31). 

Confirma essa característica a interação com a mídia visual fotográfica e 

cinematográfica, pela dinâmica que estrutura e norteia as narrativas. 

 O livro está segmentado em três partes: “O mofo”, “Os morangos” e 

“Morangos mofados”. Cada seção apresenta tipos formais peculiares e voláteis. O 

conto inicial, “Diálogo”, da primeira seção, é inteiramente constituído de falas 

curtas, tal qual uma peça de teatro – daí a dedicatória ao diretor Luiz Arthur 

Nunes. Os personagens são simplesmente “A” e “B”: 

 

A: Você é meu companheiro. 
B: Hein?  
A: Você é meu companheiro, eu disse.  
B: O quê?  
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A: Eu disse que você é meu companheiro.  
B: O que é que você quer dizer com isso?  
A: Eu quero dizer que você é meu companheiro. Só isso.  
B: Tem alguma coisa atrás, eu sinto.  
A: Não. Não tem nada. Deixa de ser paranoico.  
B: Não é disso que estou falando.  
A: Você está falando do quê, então?  
B: Eu estou falando disso que você falou agora.  
A: Ah, sei. Que eu sou teu companheiro.  
B: Não, não foi assim: que eu sou teu companheiro.  
A: Você também sente?  
B: O quê? [...] (Abreu, 2013: 23). 

 

 Já o conto seguinte, “Os sobreviventes”, é constituído de um único e longo 

parágrafo, um intenso fluxo de consciência, sem rigor com pontuações e normas 

gramaticais, como se vê no trecho a seguir: 

 

Sri Lanka, quem sabe? ela me pergunta, morena e ferina, e 
eu respondo por que não? mas inabalável ela continua: você 
pode pelo menos mandar cartões-postais de lá, para que as 
pessoas pensem nossa, como é que ele foi parar em Sri 
Lanka, que cara louco esse, hein, e morram de saudade, 
não é isso que te importa? [...] (Abreu, 2013: 24). 

 

 As diferenças formais entre esses dois contos apontam como é dinâmica a 

obra de Abreu, embora algumas de suas narrativas ainda preservem uma 

estrutura mais convencional, próxima da tradição literária. Da seção “Os 

morangos”, por exemplo, o conto “Sargento Garcia” está em terceira pessoa e é 

formalmente mais simples, mas não deixa de ter algumas subdivisões internas. O 

mesmo se verifica no conto “Aqueles dois”. Já “Fotografias” é composto por duas 

narrativas em primeira pessoa, desenvolvidas em um único e extenso parágrafo 

cada uma. Ambas retratam a vida de duas mulheres com perfis que se cruzam, o 

que realça a ligação entre as histórias, mesmo com os fracionamentos e as 

segmentações. 

 Dificuldades contemporâneas de comunicação e de relacionamento, 

evidenciadas nas perguntas sem respostas que vimos em “Diálogo” e “Os 

sobreviventes”, reaparecem no conto “O dia que Júpiter encontrou Saturno”. A 

demarcação visual dos silêncios é emblemática na representação das hesitações 

interpessoais: 
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- Você gosta de estrelas? 
- Gosto. Você também? 
- Também. Você está olhando a lua? 
- Quase cheia. Em Virgem. 
- Amanhã faz conjunção com Júpiter. 
- Com Saturno também. 
- Isso é bom? 
- Eu não sei. Deve ser. 
- É sim. Bom encontrar você. 
- Também acho. 
 

(Silêncio) 
 

- Você gosta de Júpiter? 
- Gosto. Na verdade “desejaria viver em Júpiter onde as 
almas são puras e a transa é outra”. 
- Que é isso?  
- Um poema de um menino que vai morrer. 
- Como é que você sabe? 
- Em fevereiro, ele vai se matar em fevereiro. 
- Hein?  
 
(Silêncio) (Abreu, 2013: 126). 

 

 Na última seção do livro, existe apenas um conto, “Morangos mofados”. 

Este, porém, possui diversas subpartes, designadas por expressões ligadas ao 

vocabulário técnico musical, como “Allegro Agitato” e “Andante Ostinato” (Abreu, 

2013: 145,149). Nas partituras, a menção dessas palavras indicam instruções 

quanto ao andamento, à velocidade e à repetição da composição musical. Na 

narrativa de Abreu, manifestam o estado de espírito e as oscilações emotivas do 

personagem. 

 As muitas marcas de fragmentação, interrupções e silêncios se aliam a 

outro grande tema de Morangos mofados: a melancolia, um tema que também 

caracteriza a produção literária contemporânea. Abreu ressalta contradições e 

ambiguidades que constituem personagens de uma época desprovida de 

certezas, como nesse trecho do conto “Pela passagem de uma grande dor”: 

 

A primeira vez que o telefone tocou, ele não se moveu. 
Continuou sentado sobre a velha almofada amarela, cheia 
de pastoras desbotadas com coroas de flores nas mãos. As 
vibrações coloridas da televisão sem som faziam a sala 
tremer e flutuar, empalidecida pelo bordô mortiço da cor de 
luxe de um filme antigo qualquer. Quando o telefone tocou 
pela segunda vez ele estava tentando lembrar se o nome 
daquela melodia meio arranhada e lentíssima que vinha da 
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outra sala seria mesmo “Desespero agradável” ou “Por um 
desespero agradável”. De qualquer forma, pensou, 
desespero. E agradável (Abreu, 2013: 35). 

 

 A imagem sonora de uma “melodia meio arranhada e lentíssima” compõe o 

background musical melancólico dos contos. Há múltiplas referências musicais 

nas dedicatórias e nas sugestões de leitura “ao som de” que precedem as 

histórias, reforçando assim uma relutância do sujeito lírico quanto à ideologia 

dominante. Isso se reflete nas tramas e nas ações dos personagens.  

 No conto acima, a sugestão de leitura “Ao som de Erik Satie” ressalta a 

dor, o medo e o desespero sempre presentes nas narrativas de Abreu. O autor 

evoca o compositor francês e suas obras musicais, cujas peças pianísticas, como 

os Nocturnes, possuem musicalidade emotiva contida, melancólica. Já no balé 

Parade ouvem-se sons não musicais, como os ruídos de uma máquina de 

escrever, intercalados por padrões rítmicos repetitivos. Tais peculiaridades da 

composição de Satie remetem também a outros contos do livro de Abreu, na 

reiteração de sentimentos doloridos e na combinação ambígua de elementos 

como morangos e mofos, sonhos e frustrações. 

 Outro exemplo de sugestão musical aparece no conto “Os sobreviventes”: 

“Para ler ao som de Ângela Ro-Ro” (Abreu, 2013: 24). Não é por acaso a menção 

de uma cantora conhecida por canções cujas letras versam sobre a angústia da 

solidão e o desencaixe com as convenções sociais. 

 “Caixinha de música”, como insinua o título do conto, é uma narrativa de 

musicalidade e melancolia intensas. Trata-se de uma indicação ao leitor quanto à 

impossibilidade de um olhar objetivo e estável para suas relações e 

principalmente para sua própria existência: 

 

À beira da cama, à tona, no escuro, ele girava lentamente a 
manivela da caixinha de música. 
Ela não disse nada, observando-o sem pensamentos girar 
muitas vezes a manivela, às vezes acelerando, outras 
diminuindo, fazendo a melodia correr mais rápida, notas 
subitamente amontoadas, ou esgarçar-se feito nuvem 
soprada pelo vento. [...] (Abreu, 2013: 116). 

 

 Para Pellegrini, o contista gaúcho coloca em questão 
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os dramas de uma subjetividade esgarçada, que a medo se 
reconhece, transformando a prosa numa espécie de janela 
que mostra/esconde narradores e personagens sem fundo, 
expostos na sua vulnerabilidade de sobreviventes 
mergulhados no caos (velho tema), aglutinando sensações 
contraditórias já esgotadas na sua própria exposição, 
exprimindo ad nauseam sentimentos antigos de solidão e 
angústia (Pellegrini, 1999: 214). 

 

 Mas encontramos um pouco de alento no final do livro. O último conto é um 

contraponto ao tom denso e pesado das narrativas: “O sol estava nascendo. […] 

O gosto mofado de morangos tinha desaparecido. Como uma dor de cabeça, de 

repente” (Abreu, 2013: 152). O protagonista da história, sufocado o tempo todo 

por sofridas reminiscências, profundo mal-estar e inadequação com o mundo, 

decide não pôr fim à vida. Para Hollanda (2000: 247), o conto derradeiro traz “um 

certo adeus às fantasias apocalípticas e, sobretudo, a clareza de um novo projeto 

(sonho) que inclua um acerto de contas com o real”. A propósito, a última palavra 

de Morangos mofados é “sim” – uma perspectiva que abre possibilidades e 

esperanças. 

 Passamos agora ao diálogo da poesia de Mello com a obra de Abreu. 

Começamos pela capa de Vinis mofados (vide figura 1): 

Figura 1 
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 Vê-se um jovem apoiando o fio de uma vitrola em um de seus dedos. Mas 

há cortes – não se vê o rosto dele, nem o seu corpo inteiro. A vitrola também não 

aparece integralmente. Parece-nos existir um claro intento de expressar 

graficamente a ligação, aparentemente tênue, entre a contemporaneidade e o 

passado, visto que são posicionadas lado a lado as representações de uma 

juventude partida e de um objeto de pouco apelo à atual geração. 

 Com essa dualidade em mente, podemos escutar as ressonâncias da 

escrita de Abreu na lírica de Mello como se fossem uma modulação da prosa para 

a poesia. Há uma busca experimental do poeta em dar sentido ao seu ofício lírico, 

bem como uma sucessão de cenas cujo escopo versa sobre as relações 

efêmeras e fracassadas de sujeitos poéticos partidos, amores não 

correspondidos, desacertos interiores e desajustes com o mundo. 

 O poema-título é bastante representativo, já que evidencia um estado de 

alma partido, datado, que precisa ser revitalizado: 

 

resolvi organizar 
a bagunça na estante: 
 
palavras empoeiradas 
fotografias letras de 
música vinis mofados 
 
e uma coleção de 
romances fracassados 

 
(Mello, 2009: 68) 

 

 Os objetos na estante – livros (palavras empoeiradas), fotografias, encartes 

(letras de música) de vinis que estão mofados – constituem a própria identidade 

do sujeito poético, reforçada pela ambiguidade da última estrofe. Porém, a 

“bagunça” aponta o fracionamento interior do ser contemporâneo, manifestado 

também nos enjambements que seccionam e desagregam os sintagmas “letras 

de música” e “coleção de romances”. 

 Ainda tratando dos objetos elencados nesse poema, destacamos como é 

forte a identificação do sujeito com eles. Sobre isso, afirma Agamben (2009: 41-

42): “ao ilimitado crescimento dos dispositivos no nosso tempo corresponde uma 

igualmente disseminada proliferação de processos de subjetivação”, que levam 
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“ao extremo o aspecto de mascaramento que sempre acompanhou toda 

identidade pessoal”. Cabe aqui “qualquer coisa que tenha de algum modo a 

capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 

assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” 

(Agamben, 2009: 40). Dispositivos podem ser discursos, instituições, edifícios e 

leis, e também objetos simples como uma caneta ou um cigarro. 

 Se em Abreu os morangos representam os sonhos perdidos, as desilusões, 

na poética de Mello os vinis simbolizam esse sujeito contemporâneo mascarado, 

ambíguo, de várias facetas, apegado a objetos. Um sujeito deslocado, premido 

por um forte sentimento de inadequação. Reforça essa ideia o modo como Vinis 

mofados está intercalado por páginas negras que o dividem em lado A e lado B, à 

semelhança dos discos e dos LPs, bem como dos interlocutores “A” e “B” do 

conto “Diálogo” de Abreu. 

 Sobre a aproximação do livro com o visual dos vinis, percebemos haver 

nas páginas negras um resgate daquele instante de silêncio, antigamente muito 

comum, quando um disco era retirado da capa e colocado na vitrola, ou quando 

era virado do lado A para o lado B. Essas páginas parecem indicar o silêncio 

como instância essencial para se escutar com propriedade os sentidos 

ressonantes da obra. Da mesma forma que o ambiente tem profundo efeito na 

maneira como o som se comporta, “o sentido se abre no silêncio” (Nancy, 2007: 

54). Sem dúvida, esse aspecto visual do livro instiga o leitor a outro tipo de 

postura diante dos poemas, mais reflexiva. Não é coincidência que as epígrafes 

do livro e sua intertextualidade musical estejam justamente nessas páginas. 

Veremos esses aspectos no próximo capítulo. 

 A divisão em lado A e lado B evidencia uma organização temática do livro, 

embora não sejam estanques as subjetividades, as oscilações e as 

fragmentações do sujeito na sua relação com o outro e consigo mesmo. Na 

verdade, ambos os lados são intercambiáveis, compartimentos de um todo. Essa 

forma de organização se assemelha ao livro de Abreu, no modo como estão 

agrupados os contos em três seções que se intercomunicam. 

 A maior parte dos poemas do “Lado A” de Vinis mofados é constituída de 

metapoemas, que lidam com velhas questões: “como fazer”, “para que serve” e 

“como deve ou não deve ser” a poesia. É notável a busca do sujeito lírico para 
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compreender as formas, a estética, o tratamento com a palavra. Além dos dilemas 

do ofício, o poema de abertura, “Cesta básica”, deixa claro que um “novo” escritor 

surge à medida que assimila o trabalho de outros autores, uma ideia muito 

presente em todo o livro de Mello: 

 

tem se alimentado de palavras 
músicas poemas não vê a hora 
de arrotar um livro 
 

(Mello, 2009: 21) 

 

 Há uma dedicatória nesse poema a Waly Salomão, artista multifacetado, 

identificado com as mais diversas experimentações e expressões, principalmente 

da literatura e da música. Um episódio de sua carreira é evocado aqui: enquanto 

assessor de Gilberto Gil no Ministério da Cultura, Salomão propôs colocar um 

dicionário na cesta básica de cada cidadão. 

 Tanto a homenagem quanto o teor do poema remetem às considerações 

de T. S. Elliot que se referem a alguém que pretenda continuar poeta: 

 

a percepção, não apenas da caducidade do passado, mas 
de sua presença; o sentido histórico leva um homem a 
escrever não somente com a própria geração a que 
pertence seus ossos, mas com um sentimento de que toda a 
literatura europeia desde Homero e, nela incluída, toda a 
literatura de seu próprio país têm uma existência simultânea 
e constituem uma ordem simultânea (Elliot, 1989: 39). 

 

 O sentido de uma obra está inseparavelmente ligado ao de outras obras. 

Assim, é vital e fundamental o amplo conhecimento da língua e da cultura local e 

estrangeira, do presente e do passado, e sua difusão, como propôs Salomão. 

Essa consciência é, então, associada pelo poeta a aspectos da fisiologia humana, 

como também observamos no poema “Impressão”: 

 

diz 
mastiga cospe 
utiliza 
 
sílabas 
consoantes 
conjunções verbais 
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palavras 
pensadas não 
causam 
 

(Mello, 2009: 26) 

 

 Em outros momentos, as experimentações feitas com a linguagem se 

entrelaçam com os desencontros das relações interpessoais. No poema 

“Internerd”, a dificuldade de se comunicar com o outro atinge a própria construção 

visual do texto lírico, em nítida ressonância da fragmentação existente na obra de 

Abreu e, é claro, da poesia concreta: 

 

suas palavras estão 
 
 
f                        a 
                                               s 
           r 
                                    e                     a 
                 g 
                                               n 
m                       t 
            a                     d 
 

(Mello, 2009: 48) 

 

 Em conjunto com as experimentações da linguagem e com 

desestruturação formal, o poeta insere em seu trabalho lírico um fato bastante 

contemporâneo: a intermediação digital. As tecnologias vêm modificando 

drasticamente as relações dos indivíduos com as coisas e com o outro. Novas 

matrizes estão alterando a forma de se comunicar e de se relacionar em um 

mundo cada vez mais interligado. Retornaremos a esse ponto quando tratarmos 

das mídias digitais e seus principais dispositivos, como a internet. 

 Mudando para o “Lado B” de Vinis mofados, passamos a escutar uma 

temática mais melancólica, de encontros impossíveis e dores amorosas. Nele o 

sujeito poético enumera suas perdas, como já ponderamos anteriormente a 

respeito do poema-título e sua “coleção de romances fracassados”. Essa 

característica é recorrente em outros poemas, como “Inventário”: 
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faço questão: 
 
uma imagem de preto velho da guiné 
um cd do leo gandelman e outro da thaís gulin 
um chaveiro colorido de boneca russa 
alguns livros: 1968, 1984, o mundo não 
é chato, flashbacks... 
e uma garrafa de sagatiba pela metade 
 
mas devolve meu sorriso 

 
(Mello, 2009: 63) 

 

 A partir da (re)significação do título, comumente associada a óbitos e a 

testamentos, o sujeito poético registra o que restou de sua finada relação 

amorosa. Novamente diversos objetos permeiam a existência do ser, combinando 

discursos, referências visuais e musicais. O poema guarda semelhanças com a 

canção “A Rita”, de Chico Buarque: “A Rita levou meu sorriso / No sorriso dela [...] 

Levou seu retrato, seu trapo, seu prato / Que papel! / Uma imagem de são 

Francisco / E um bom disco de Noel”. 

 Uma vez que Vinis mofados foi publicado em 2009, é razoável supor que a 

referência do poema ao saxofonista Leo Gandelman esteja em sintonia com o 

álbum Sabe você (2008), no qual predomina o estilo samba-canção, menos 

voltado aos batuques, com grande ênfase nas melodias ralentadas, sentimentais. 

Estas características se identificam com o “Lado B” do livro de Mello. Também a 

cantora Thaís Gulin é lembrada – seu homônimo disco de estreia (2007) contém 

em diversas faixas o tema da solidão e da desilusão. 

 O título do poema se reporta ao livro de contos Inventário do Ir-remediável 

(1970), de Abreu, cujas histórias enfocam personagens em situações-limite, uma 

alusão aos tempos de repressão. Daí a menção aos romances 1968: O ano que 

não terminou (1988), de Zuenir Ventura, e 1984 (1949), de George Orwell, que 

enfocam a opressão de estados totalitários e a luta de seus cidadãos. 

 Nota-se um recorrente procedimento de enumeração nos poemas de Mello. 

Logo que a relação com o outro é desfeita, a desilusão toma conta do sujeito 

lírico. Daí a necessidade de se reorganizar interiormente através da ação de listar 

uma série de bens concretos, como discos e livros, e imateriais, como o sorriso 

perdido. Esse procedimento também é característico em muitos contos do livro de 
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Abreu, como vemos na sequência de frases prontas existente no conto “Morangos 

mofados”, especificamente na seção “Prelúdio”: 

 

Enumerava frases como é-assim-que-as-coisas-são ou que-
se-há-de-fazer-que-se-há-de-fazer ou apenas mas-afinal-
que-importa. E a cada dia ampliava-se na boca aquele gosto 
de morangos mofando, verde doentio guardado no fundo 
escuro de alguma gaveta (Abreu, 2013: 145). 

 

 Não passa de uma tentativa do personagem se autoconvencer das perdas 

sofridas a fim de superar a desesperança que o acomete. Tais enumerações 

tipificam a desilusão e o mal-estar da contemporaneidade; uma ressonância da 

melancolia intensa expressa nos contos e nos poemas.  

 A “melodia meio arranhada e lentíssima” presente nas narrativas de Abreu 

é como “música ambiente” no lado B de Vinis mofados. Os versos do poema 

“Lado B” expõem os conflitos da falta de reciprocidade amorosa: “sua voz 

arranhada / já não convence / vira o lado do / disco” (Mello, 2009: 61). Poemas 

como “Romance” e “Espelho” reforçam essa temática de relacionamentos 

frustrados e sentimentos em frangalhos, que provocam nos sujeitos poéticos uma 

espera dolorosa pelo outro. Os lamentos de “Inércia” e “Off”, por exemplo, 

ressaltam a solidão e a rejeição. 

 Nesse ponto, vale frisar o diálogo com Onde andará Dulce Veiga? (1990), 

de Abreu, que tem como subtítulo “um romance B”, referência ao “cinema B” dos 

filmes policiais noir. Isso se confirma pela trama de investigação cheia de tipos 

que vivem à margem da sociedade, como mendigos, viciados em drogas e 

aidéticos. Por sua vez, o poema “Romance B”, de Mello, evoca um tipo nada 

“romântico” de relação amorosa, descartável, de poucas palavras e vínculos 

emocionais, que se opõe a qualquer possibilidade de estabilidade e à idealização 

de finais felizes: 

 

não prometi amor 
perfeito eterno apenas 
uma trepada na noite 
de sábado goza veste 
a roupa e vai 
embora 
 

(Mello, 2009: 72) 
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 Alia-se às frustrações amorosas e aos encontros descartáveis uma grande 

falta de perspectiva na poesia de Mello. Aqui se observa uma significativa 

diferença em relação ao “sim” esperançoso que conclui Morangos mofados, 

acenando com a positividade também presente no desfecho do romance Onde 

andará Dulce Veiga?. Segundo o enredo deste romance de Abreu, a artista Dulce 

Veiga só é localizada pelo protagonista no final da narrativa, após muitas buscas 

e perdas. Tendo desaparecido no auge da carreira, ela é encontrada aturdida por 

um mundo de ilusões e por isso canta “Nada além” (1938), canção composta por 

Custódio Mesquita e Mario Lago: 

 

Nada além 
Nada além de uma ilusão 
Chega bem 
Que é demais para o meu coração 
Acreditando 
Em tudo que o amor mentindo sempre diz 
 
E vou vivendo assim feliz 
Na ilusão de ser feliz 
Se o amor 
Só nos causa sofrimento e dor 
É melhor 
Bem melhor a ilusão do amor 
 
Eu não quero e não peço 
Para o meu coração 
Nada além de uma linda ilusão 
 

(LAGO, 1991). 

 

 O embalar da canção de Lago e sua “linda ilusão” é interrompido no último 

poema de Vinis mofados, “Hidden tracks”, ainda que conste em seu subtítulo: “Na 

voz de Dulce Veiga”. Prenuncia assim não existir um “pós” para as questões 

existenciais humanas, do mesmo modo que uma agulha não consegue 

ultrapassar o corte profundo na superfície de um disco arranhado. Resta apenas a 

sonoridade desiludida, travada e interminável da sentença “nada além”: 

 

ilusão 
 
o disco estava 
arranhado 
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nada além nada 
além nada além 
nada além nada 
além nada além 
 

 (Mello, 2009: 94) 

 

 Considero esta análise um ponto de partida para verificarmos nos versos 

do jovem poeta a presença das narrativas contemporâneas. A intertextualidade 

evidenciada neste capítulo indica, por exemplo, que há muito mais ressonâncias 

da prosa de Abreu a serem apreendidas e captadas na poesia de Mello, até 

porque outras obras do contista gaúcho são referenciadas em Vinis mofados. 

 Destaco ainda que boa parte dos músicos, dos poetas-letristas e dos 

intérpretes citados nos textos realizaram gravações em vinil. Não se trata, 

portanto, de qualquer música. Embora alguns desses artistas permaneçam em 

atividade na atualidade, como Caetano Veloso e Chico Buarque, a presença do 

vinil delimita certo recorte temporal, especialmente os anos 1960-70, através do 

qual sua musicalidade pode ser melhor captada, sempre em articulação com a 

produção lírica daquela época. É o que veremos no próximo capítulo. 
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2. POESIA E CANÇÃO 

 

 

 Observamos algumas afinidades estéticas entre a lírica contemporânea de 

Mello em Vinis mofados e América (1974), do poeta Chacal, apelido de Ricardo 

de Carvalho Duarte, um dos grandes nomes da poesia denominada marginal 

surgida na década de 1970. Consideraremos a referência à canção o principal 

ponto de convergência nas obras, tratada nesse capítulo como um abrangente 

termo “guarda-chuva”, dada a sua estreita relação com a poesia. Antes, contudo, 

traçaremos um breve panorama histórico da música e da cultura no Brasil para 

então analisarmos comparativamente os poemas de Chacal e de Mello. 

 Para Mikel Dufrenne (1969: 67), “a poesia já encerra, mais que uma 

promessa de música, uma música espontânea. A palavra poética canta”. Nesse 

sentido, é notável o alto grau de parentesco e de parceria entre a poesia e a 

canção, conforme propõe Claudia Neiva de Matos (2008: 83). A “similaridade” ou 

a “equivalência intrínseca de predicados e poderes” que se atesta, por exemplo, 

entre a música erudita instrumental e a poesia literária, são boas medidas do grau 

de parentesco em ambas as artes. Quanto à parceria, consiste no modo como os 

processos de articulação entre texto poético ou verbal e melodia “se vinculam e 

se adequam na construção dos fatos da palavra cantada, mediante a intervenção 

de um terceiro fator, que é a voz humana” (Matos, 2008: 83). 

 Essa articulação vem desde a Antiguidade, quando a poesia era cantada e 

acompanhada pela lira – daí sua sinonímia com a lírica – e também pela flauta, 

além de ocorrerem apresentações envolvendo música e dança. De acordo com 

Sergio Magnani (1996: 67), “música e poesia viveram uma condição de simbiose: 

líricos e trágicos gregos e romanos compunham as músicas para suas próprias 

criações poéticas”. Na Idade Média, as grandes composições clássicas e eruditas 

atendiam principalmente às demandas religiosas da Igreja Católica, e se 

distinguiam das canções advindas do folclore, da cultura popular, passadas de 

ouvido. O Dicionário Grove (1994: 161) define “canção” da seguinte forma: “Peça 

musical, habitualmente curta e independente, para voz ou vozes, acompanhada 

ou sem acompanhamento, sacra ou secular”. 



29 

 

 

 A confluência da linguagem poética com a canção continuou vigorosa ao 

longo dos anos. Filósofos e pensadores, como Rousseau, em seu Ensaio sobre a 

origem das línguas (1759), afirmaram a existência de uma origem comum da 

linguagem, do canto e da poesia. No Brasil, durante o século XIX até o começo do 

século XX, poetas e literatos românticos foram musicalizados. Alguns escritores 

simbolistas e modernistas aproximaram ainda mais a poesia da música, como 

Cruz e Souza e Cecília Meireles.  

 Logo após as primeiras transmissões radiofônicas no Brasil em 1919, a 

canção popular cresceu consideravelmente em sua difusão, avançando para além 

do tradicional boca a boca. Com a consolidação da radiofonia e da indústria 

fonográfica nacional, que visavam o grande público e a fácil recepção, a canção 

passou a ter proeminência na propagação de valores e representações da cultura 

brasileira. Muitos sambas, em particular, tratavam da vida no morro e na periferia 

urbana. 

 Em fins da década de 1950, com o advento da Bossa Nova, a produção 

cancional brasileira se inclinou à maior valorização do discurso poético em suas 

composições de estética e harmonias refinadas. O modo de cantar de João 

Gilberto, por exemplo, combinava perfeita afinação e um registro de colocação 

mais natural da voz, em clara objeção aos virtuosismos das grandes vozes do 

Rádio Nacional. Nessa época, Vinícius de Moraes abriu as portas para que 

poetas de alto nível de letramento se voltassem à canção popular e se 

dedicassem sistematicamente a escreverem letras de música.  

 Por sua vez, o tropicalismo surgido nos anos seguintes fomentou neste 

cenário a possibilidade da experimentação e da combinação de vertentes 

artísticas, literárias e musicais. Assimilou diversos aportes estrangeiros, dentre os 

quais destacamos a musicalidade elétrica do rock, estilo que ressoava 

contestação e protesto. 

 De acordo com Charles Perrone (1988: 13), “a interrelação dos signos 

verbais e acústicos” e dos aspectos performáticos “que não aparecem na página 

impressa” ganhou maior atenção na apreciação das letras de música a partir das 

canções folk de Bob Dylan, um dos artistas mais importantes dos anos 1960, 

cujas performances eram ricas de flexões vocais, onomatopeias, pronúncias, 

durações e pausas singulares. Também dessa década, um grupo de artistas 
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norte-americanos, conhecidos como Geração Beat, passou a criticar asperamente 

o estilo de vida conservador norte-americano, em resposta aos abalos e 

desilusões decorrentes da Segunda Guerra Mundial, pujantes em todo o planeta. 

Seu principal expoente foi Allen Ginsberg, cuja vida e obra poética transitavam 

entre a marginalidade das drogas e da experimentação sexual e a cultura erudita, 

filosófica e literária. 

 Nesse ínterim, a instauração de ditaduras em diversos países sul-

americanos, e no Brasil em 1964, afetou drasticamente o trabalho artístico. Foi 

também nesta década e na seguinte que os festivais da canção eclodiram no 

cenário artístico brasileiro. Grandes músicos, poetas e intérpretes brasileiros 

emergiram e ganharam projeção nos festivais, como Elis Regina, Edu Lobo, Tom 

Zé, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque. Uma das peculiaridades das 

canções produzidas nesses anos foi “o duplo papel desempenhado pelos artistas 

da palavra. Vários escritores, independentemente de qualquer associação com 

alguma tendência estilística, tornaram-se letristas da música popular” (Perrone, 

1988: 150). Torquato Neto e Waly Salomão são exemplos desses artistas. 

 Desse efervescente contexto poético-musical de contestação e 

popularização no Brasil surgiu, dentre outros movimentos artísticos e estéticos, a 

poesia marginal, cuja produção e circulação eram propositalmente mantidas “à 

margem” do esquema comercial e editorial, quase sempre através de panfletos e 

páginas mimeografadas, distribuídos e vendidos em eventos organizados pelos 

próprios autores. Além disso, opunha-se aos formalismos líricos então vigentes e 

valorados, como se via, por exemplo, na poética esmerada de João Cabral de 

Melo Neto e no cerebralismo dos concretistas. Porém, ao mesmo tempo, 

conseguia assimilar suas virtudes e construía, na concepção de André Monteiro 

(2007: 27), “uma disposição afetiva (sensibilidade) para atravessar (pode-se dizer 

politizar) signos opressores”. 

 Chacal empreende essa travessia em América desde o primeiro poema do 

livro, “América amem”, emblemático ao estabelecer, conforme veremos adiante, 

diversas relações com as influências contraculturais do seu tempo: 

 

américa amem 
me ensinou a ser assim 
antropofágico pagão 
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um fauno de calça lee 
 
américa amem 
palavras 
palas 
palavreados 
 
américa amem 
woody woody 
voo doo 
feijão & arroto 
 
américa amem 
nosso desespero 
nossa paixão 
imensa 
 

 (Chacal, 2007: 301) 

 

 Essa lírica, de acordo com Fernanda Teixeira de Medeiros (1998: 59), 

caracterizava-se por uma tendência “à coloquialidade, ao corriqueiro, à 

justaposição arte/vida, à circunstancialidade”, contrapondo-se ao “que é 

construidíssimo, o que não é fluente nem espontâneo”. Desse modo, os versos 

curtos, os jogos com as palavras e as múltiplas referências potencializavam a 

contestação às convenções sociais e literárias então vigentes. Nesse caso, o 

poema “América amem” manifesta franca intertextualidade com “America”, de 

Allen Ginsberg, publicado em 1956, uma das obras inaugurais dos Beats, como 

afirma Renata Gonçalves Gomes: 

 

A crítica de Ginsberg à vida capitalista do pós-guerra Norte-
Americano é também criticada por Chacal, quando desde o 
título do poema, a crítica é feita através da ambiguidade da 
palavra “amem”, que pode ser lida também como “amém”, 
numa alusão à absorção inconsciente da cultura capitalista 
Norte-Americana, ou ainda, pode ser lida como American 
man (o homem americano) (Gomes, 2010: 7). 

 

 Além da crítica, notam-se diálogos com o tropicalismo no verso 

“antropofágico pagão”, uma ressonância do manifesto antropofágico modernista 

de Oswald de Andrade; com o concretismo, na comutação “palavras / palas / 

palavreados” da segunda estrofe; e com a música, na menção a “Song to Woody”, 

de Bob Dylan, dedicada ao compositor folk Woody Guthrie, que protestava contra 

a desigualdade social em suas canções. Dylan reaparece em América no poema 
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“Espere baby não desespere” – e aqui há uma interseção importante com os 

versos de “Bônus tracks”, de Vinis mofados, especialmente na menção a “dylan 

na vitrola” e uma “eletrola”. Ambos os poemas falam de uma esperança apenas 

insinuada, acenada à distância, porém não concretizada. 

 Ainda em “América amem” nota-se, no realce de elementos da cultura 

negra – “voo doo” e “feijão & arroto” –, uma crítica à marginalização por parte da 

cultura branca predominante. No fim do poema, há uma associação que põe o 

dedo nas feridas coletivas: “desespero” e “paixão”, termos recorrentes na América 

de Chacal, que descortinam o mal estar de uma sociedade oprimida pelos “anos 

de chumbo”. Esse desencanto com a vida é reiterado em “Desabutino”: 

 

quem quer saber de um poeta na idade do rock 
um cara que se cobre de pena e letras lentas 
que passa sábado à noite embriagado 
chorando que nem criança a solidão 
 
quem quer saber de namoro na idade do pó 
um romance romântico de cuba 
cheio de dúvidas e desvarios 
tal a balada de neil sedaka 
 
quem quer saber de mim na cidade do arrepio 
um poeta sem eira na beira de um calipso neurótico 
um orfeu fudido sem ficha nem ninguém para ligar 
num dos 527 orelhões dessa cidade vazia 
 

 (Chacal, 2007: 305) 

 

 Essa capacidade ambivalente da poesia de assimilar/experimentar e 

simultaneamente contestar/desconstruir o legado literário e musical de sua época, 

como se observa nos poemas até aqui citados, perpassa nitidamente toda a 

produção lírica posterior e chega aos nossos dias. Concorda com o que vimos na 

concepção de Agamben sobre o autor contemporâneo estabelecer uma relação 

dialética entre o que foi e o que é, deslocando conotações originais e revitalizando 

seus significados. 

 A arte de harmonizar letra e melodia em uma canção nos parece equivaler 

à busca do poeta em equilibrar as facetas do ser contemporâneo, ora movido por 

aceleradas involuções existenciais, ora mergulhado em prolongadas notas de 

melancolia. Na lírica de Mello, essas facetas são realçadas pelas páginas negras, 
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que agrupam os poemas em duas seções – lado A e lado B – e destacam as 

epígrafes, associadas à música e aos vinis.  

 Na primeira epígrafe de Vinis mofados, localizada antes do sumário, 

encontramos dois versos do poema “Aceitação”, de Cecília Meireles: 

 

Desenrolei de dentro do tempo a minha canção: 
não tenho inveja às cigarras: também vou morrer de cantar. 

 
(Mello, 2009: 11) 

 

 O poema está no livro Viagem (1938), ao longo do qual Meireles se 

debruça sobre duas pautas principais, comumente encontradas em sua lírica: a 

investigação do ofício poético e a jornada interior, tratando da solidão, do vazio, 

da saudade e dos sofrimentos da existência. Vimos que essas duas pautas são 

também desenvolvidas poeticamente por Mello – cada lado do livro dá maior 

ênfase a uma delas, como sugerem suas respectivas epígrafes musicais. Mas 

vale destacar que ambos os lados são intercambiáveis, fragmentos de um mesmo 

sujeito em ato contínuo de (des)equilíbrio. 

 A epígrafe que abre o lado A é um trecho da canção “Livros” de Caetano 

Veloso, gravada no CD Livro (1997): 

 

os livros são objetos transcendentes 
mas podemos amá-los do amor táctil 

 
(Mello, 2009: 19) 

 

 A referência a Caetano Veloso está obviamente associada às influências 

do tropicalismo e suas experimentações, que engenhosamente articularam 

linguagem, música e política. Seus artistas foram capazes de assimilar 

criticamente os valores estético-culturais e de subverter a poesia “de regras e 

noções preconcebidas” (Perrone, 1988: 64).  

 Segundo Júlio Diniz (2007: 8), as “formatações e conceitos musicais típicos 

das vanguardas históricas” foram retomadas por Veloso no CD Livro. A canção 

“Livros” ressoa como uma experimentação de instrumentos percussivos 

combinados a entoações de mínimas variações. A batida ritmada da canção, 

comparável ao som de um trem em movimento, cadencia a melodia e acelera as 
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transições de um verso ao outro, deixando pouco espaço para pausas e notas 

mais extensas, salvo entre as estrofes. 

 Outras características dessa canção, como a repetição, encontram 

paralelos com a maior parte dos poemas do lado A de Mello, sob a forma de 

versos livres e econômicos de palavras, fragmentados e anafóricos, como se vê 

em “Dicionário”: 

 

palavra é grade cela prisão 
guarda de poesia 
 
palavra é delírio 
 
palavra é 
 
palavra 

 
(Mello, 2009: 22) 

 

 Esse jogo com os sentidos da palavra também ocorre em América, em 

poemas como “À geral” e “SOS”. Mas é nos versos encadeados de “Uma palavra” 

que se encontra a maior afinidade, nesse aspecto, entre a lírica de Mello e a de 

Chacal. Apenas a proposta é diferente: há um acréscimo progressivo de 

significações ao sintagma nominal inicial, que sugere uma série interminável, caso 

o autor prosseguisse na agregação de signos: 

 

uma 
palavra 
escrita é uma 
palavra não dita é uma 
palavra maldita é uma palavra 
gravada como gravata que é uma palavra 
gaiata como goiaba que é uma palavra gostosa 

 
(Chacal, 2007: 312) 

 

 Ainda no campo de análise desse procedimento estético, de 

experimentação dos sentidos da palavra pelo acréscimo e pela sobreposição de 

outros verbetes, existem poemas que encadeiam de forma acelerada diversas 

referências musicais, uma após a outra. “Overdose blues”, de Mello, é um 



35 

 

 

exemplo. Reúne artistas que tiveram seus tempos áureos no registro em vinil e 

aproxima a experiência sonora com o prazer delirante das drogas: 

 

êxtase consome pelos poros 
olhos ouvidos 
 
barulhinhos prazerosos de chuva 
discos de vinil coleção de elepês 
 
bessie smith chuck berry louis 
armstrong king oliver billie holiday 
 
voz grave melodia de algodão 
aumenta volume overdose 
 
na ponta da agulha estrelas 
cantando blues 

 
(Mello, 2009: 37) 

 

 Se compararmos esse poema de Mello com “Guitarrinha ranheta”, de 

Chacal, veremos grandes afinidades. Porém, em vez de se referir aos nomes dos 

artistas, o poeta insere diretamente nas estrofes pequenos fragmentos de letras e 

até títulos de canções de bandas famosas que influenciaram os anos 1960-70, 

como The Who, Rolling Stones, The Beach Boys, The Beatles e Jimi Hendrix. A 

mistura de expressões coloquiais em português com frases em inglês, mais o 

cruzamento com o rock e suas influências, provoca uma profusão de sentidos 

nesse poema: 

 

aquela guitarrinha ranheta 
debochada desbocada 
my generation 
satisfaction 
  
aquela mina felina 
cuba sarro cocaína 
do you wanna dance 
don’t let me down 
  
aquela ginga jenipapo 
elástica solta rasteira 
i’m free 
like a rolling stone 
  
aquele clima da pesada 
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cheiro de porrada no ar 
street fighting man 
jumping jack flash 
  
aquele som de fuder 
orelhas pra que ti quero 
who knows 
straight ahead 

 
(Chacal, 2007: 307) 

 

 Passamos agora para a segunda seção de Vinis mofados. Vemos na 

epígrafe do lado B um fragmento da canção “Sempre”, de Chico Buarque, 

composta especialmente para o filme brasileiro O maior amor do mundo (2006), 

de Carlos Diegues, e também gravada no CD Carioca (2006): 

 

dura a vida alguns instantes 
porém mais do que bastantes 

 
(Mello, 2009: 59) 

 

 Bem ao estilo das canções americanas dos anos 1950, ao som harmonioso 

de cordas e de instrumentos de sopro, “Sempre” remete ao estilo de composição 

cancional de Chico Buarque típica da década de 1970, em que “uma única voz 

fala em uma situação específica”, endereçada a outra pessoa, “quase sempre um 

momento crítico na vida do falante” (Perrone, 1988: 95). É uma canção 

desacelerada, sentimental, de curvas entoativas duradouras. Essas 

características parecem ressoar nos poemas do lado B, pela maior ênfase dada à 

afetividade, à busca por traduzir os sentimentos em palavras, ainda que o amor 

não seja correspondido. “Romance” é um bom exemplo: 

 

não durou mais que duas 
semanas cento e vinte 
páginas rabiscadas 
 
barba feita na pia do 
banheiro coragem 
escorre pelo ralo 
 
música baixinha no 
rádio sem harmonia 
lágrimas dançam na 
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pele olhos carentes 
desejo de 
protagonista 
 

(Mello, 2009: 62) 

 

 Concomitantemente são acentuadas as marcas contemporâneas de 

desilusão e individualismo, que resultam em relações efêmeras e descartáveis. 

São poemas que tratam de um “romance” de outro tipo, de uma época de 

dissolução das utopias e do amor idealizado. Respondem criticamente aos 

sentimentos de saudade da canção de Chico Buarque, quando a paixão 

esmorece e se torna um extenso vazio. Assim se observa no poema “Lado B”: 

 

desculpa 
mas essa música 
não quero mais 
ouvir 
 
sua voz arranhada 
já não me convence 
vira o lado do 
disco 
 
aproveita e dorme 
 

(Mello, 2009: 61) 

 

 A paixão aparece em América primeiramente associada à ideia de 

desespero, conforme já observamos nos versos de “América amem”. Isso se 

acentua no poema seguinte, “Afta”. Nele, sentimentos e afetividade são tratados 

de forma ainda mais ácida e crua, na companhia da solidão e da morte: 

 

paixão é pra disfarçar solidão 
tão cheia de aflição 
que podia ser uma afta 
tão ácida na boca 
tão ácida tão flácida a morte 
tão diferente 
assim sozinho lembro você dizendo: 
não se faça de difícil... é uma gargalhada geral 
uma menina se matou... tava de saco cheio 
meu amor não pintou 
é... o palhaço entra em cena de qualquer maneira 
arrepia! 
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(Chacal, 2007: 302) 

 

 Em contraponto a essas imagens de profunda melancolia e desesperança, 

o poema “Prima” versa sobre uma paixão arrebatadora. Embora a concretização 

do encontro permaneça em suspensão ao fim da leitura, o sujeito poético devota 

toda sua atenção ao amor de sua vida, ainda que banalidades cotidianas ou 

trágicos acontecimentos possam afetá-lo profundamente: 

 

não me interessam as últimas notícias  
nem as primeiras nem as penúltimas  
me importa apenas estar perto de você  
já não quero saber que dia a guerra vai estourar  
como está o novo espetáculo  
quanto foi o último jogo  
não.  
só me importa a sua presença no meio de tudo  
que lhe enfeita de manchetes desinteressantes  
você é matéria-prima e una  
você cumpre sua trajetória na planeta diário  
só para me transtornar 

 
(Chacal, 2007: 308) 

 

 Por fim, continua sendo trilhado na contemporaneidade o caminho aberto 

pelos modernistas, de interação entre as diferentes expressões artísticas, 

posteriormente intensificada pelos tropicalistas e reiterada pela poesia marginal. É 

uma lírica atinada em construir “através de seu fazer poético e de sua política 

literária, uma ética do conviver, baseada no prazer e no jogo lúdico, capaz de 

transgredir o cotidiano opressor, bem como os tabus da tradição literária” 

(Monteiro, 2007, p.30). 

 No afã de melhor compreender o tempo presente, a produção poética 

recente não escapa de revisitar a fortuna cultural do século XX com o intuito de 

apontar novos caminhos. Trata-se de um irresistível movimento rítmico que 

permanentemente atualiza a histórica relação de parentesco e parceria entre a 

poesia e a canção. Por isso, ainda que indiscutivelmente existam outras 

possibilidades de se aferirem as muitas conexões entre a lírica contemporânea de 

Mello e a poesia de Chacal, a referência à canção permanecerá ativa na maior 

parte delas, principalmente se considerarmos as multiplicadas manifestações 
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performáticas e midiáticas de nossos tempos, das quais a literatura nunca esteve 

tão atrelada. 
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3. POESIA E JORNAL 

 

 

 Depois de analisarmos o primeiro livro de Ramon Mello, veremos agora 

como acontecimentos veiculados pela imprensa tradicional e digital adquirem 

novos significados através de seu segundo livro: Poemas tirados de notícias de 

jornal. Partindo do diálogo aberto e evidente com Manuel Bandeira e seu “Poema 

tirado de uma notícia de jornal”, do livro Libertinagem (1930), pretendemos expor 

como a produção lírica contemporânea de Mello reforça a escrita enquanto 

“processo de leitura” de outras fontes, sendo o texto “absorção e réplica a outro 

texto (ou vários outros)” (Carvalhal, 2006: 50). Ao recordar manchetes e notícias, 

marcantes pela grande repercussão ou pelos pequenos dramas sociais 

recorrentes, o escritor-jornalista evoca a memória coletiva e também a memória 

do próprio poeta. 

 A relação entre literatura e jornalismo é antiga. No Brasil, poucos anos 

depois da fundação da Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal brasileiro, em 

1808, a população letrada passou a ter acesso a diversas publicações de jornais 

e periódicos. Segundo Afrânio Coutinho (2004: 64), logo surgiram “na multidão 

dos escritores, algumas figuras que se haviam de ligar não só à indústria de 

divulgação da notícia, mas ainda ao jornalismo como revelação de um sentimento 

literário”. Podemos citar como exemplos os nomes de Evaristo da Veiga e Rui 

Barbosa, e posteriormente Machado de Assis, Olavo Bilac e Eça de Queirós, e 

mais tarde os modernistas Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel 

Bandeira. 

 No começo do século XX, muitos gêneros jornalísticos se abriram e se 

combinaram com outros gêneros da linguagem e da produção escrita. Para 

Marcelo Bulhões (2007: 79), a absorção de dinâmicas empresariais pelos grandes 

jornais da época transformou a notícia em “produto comercial”, destinado “a incitar 

a curiosidade do público e ao mesmo tempo aplacá-la, trazendo ‘satisfação’ a 

seus clientes, os leitores do jornal diário”. O registro dos acontecimentos deixou 

de ter uma “feição doutrinária”, adquirindo valor de entretenimento e informação. 

 Outra mudança importante se deu, segundo Edvaldo Pereira Lima (2003: 

10), “pela incorporação de recursos e técnicas de captação e redação 
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provenientes da literatura” que minimizou a impessoalidade convencional e o 

pouco espaço para experimentações. Muitos jornalistas passaram a “expressar a 

realidade contando histórias, na maioria das vezes com um foco centrado 

fortemente nas pessoas de carne e osso que dão vida aos acontecimentos”. 

Esperava-se dos autores das reportagens “uma voz própria, um estilo 

individualizado de condução do texto” (Lima, 2003: 10). 

 Um dos primeiros jornalistas no Brasil a misturar reportagem e crônica foi 

João do Rio: “repórter, cronista e contista, tudo de uma vez; sem deixar de ser 

também romancista e colunista social” (Bulhões, 2007: 78). Tal pluralidade se 

alinhava com as mudanças da época na forma de fazer jornalismo e provocava 

ambiguidades válidas e necessárias em seus textos, que contemplavam o padrão 

moderno “de apuração dos acontecimentos, [que] ao mesmo tempo convive com 

procedimentos próprios da representação literário-ficcional” (Bulhões, 2007: 80). 

Guardava semelhanças com a prosa de ficção, pelo modo como eram narrados 

os fatos – o narrador se comportando como um personagem, “um ente que se 

movimenta no espaço urbano e vive ‘de dentro’ a aventura da própria reportagem 

ou crônica” (Bulhões, 2007: 83). 

 Um aspecto significativo desse tipo de escrita é o registro de pequenos 

acontecimentos e cenas do cotidiano, ainda que transitórios ou fadados ao 

esquecimento. Aliás, esta é uma tendência da crônica, nas palavras de Solange 

Yokozawa (2011: 136-137), “de se voltar para os tipos mais ordinários 

desprezados pela sociedade, aqueles seres que estão ‘embaixo da vida’ e nos 

antípodas da história oficial dos grandes homens”. Ainda que muitas vezes pareça 

uma conversa leve e despreocupada, evocando temas efêmeros ou “indignos” de 

nota, a crônica moderna toca em pontos críticos da sociedade, expondo mazelas 

e desigualdades. 

 A literatura – e em particular, a poesia – também seguiu essa disposição, 

com mais vigor no Brasil a partir dos primeiros modernistas, na década de 1920. 

Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira, dentre outros, 

renovaram e ampliaram os temas e as formas da cultura brasileira de sua época. 

Esses três autores trabalharam como jornalistas, mas suas habilidades e 

formação iam muito além de reportagens ou crônicas. Oswald foi redator, crítico 

teatral, pintor e romancista; Mário de Andrade, poeta, professor de música e 
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história da arte. Bandeira, por sua vez, além de poeta, trabalhou como professor 

de literatura e crítico musical.  

 Os Manifestos da Poesia Pau-Brasil (1924) e da Antropofagia (1928), de 

Oswald de Andrade, seguiram um expediente que se tornara comum: a produção 

de declarações públicas com a finalidade de estabelecer novos critérios e 

princípios para as artes em geral, convocando seus artistas a ações radicais. Um 

dos primeiros manifestos – e provavelmente o de maior repercussão e influência 

no mundo – foi elaborado por Karl Marx e Friedrich Engels em 1848 para 

propagar sua ideologia comunista. Mais tarde, no começo do século XX, as 

vanguardas europeias, como a futurista, a cubista, a surrealista e a dadaísta, 

também divulgaram seus respectivos manifestos, estabelecendo novas 

concepções artísticas. 

 Alinhado a essas propostas estéticas, Oswald de Andrade desenvolveu, na 

linha de seus manifestos, uma literatura dedicada aos valores brasileiros. Mas 

suas obras apresentavam pelo menos uma significativa diferença em relação às 

concepções nacionalistas mais conservadoras da época: seguiam a ordem de 

“devorar” técnicas e estéticas estrangeiras, extraindo o melhor delas, para depois 

exportar ao mundo uma produção original e atualizada com nossas 

características. 

 Ao ideal oswaldiano se uniu a consciência crítica de Mário de Andrade, 

refletida nas principais características dos escritores da geração de 1922, como 

atesta Arrigucci Junior (1987: 13): “o sentido da experiência coletiva, a confiança 

no presente, a coragem intelectual, a ousadia na experimentação, o próprio apego 

à realidade prosaica e cotidiana, e a preocupação social”. Uma de suas obras, o 

romance Macunaíma (1928), provocou – e ainda provoca – profundas reflexões 

em torno da identidade cultural brasileira. 

 Manoel Bandeira, mais chegado a Mário de Andrade, apresenta em sua 

poesia a busca por um lirismo inovador, diferenciado. Por esse viés, se aproxima 

do ímpeto contestador dos manifestos. Também observamos experimentações 

estéticas e referências ao cotidiano e aos problemas sociais. Veremos primeiro 

como esses elementos aparecem em Bandeira antes de escutarmos suas 

ressonâncias na poesia de Mello. 
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 Grande parte da crítica literária brasileira considera “Poética”, de Bandeira, 

um legítimo poema-manifesto, no qual se exalta um lirismo libertário, 

revolucionário, “dos loucos” e “dos bêbedos”. Seus versos livres criticam 

abertamente a metrificação e anunciam um esgotamento das estéticas literárias 

anteriores, como o romantismo: 

 

Estou farto do lirismo namorador 
Político 
Raquítico 
Sifilítico 
De todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si 
          [ mesmo. 

 
(Bandeira, 1993: 32) 

 

 A linguagem erudita é também questionada em outro momento de 

“Poética”: “Estou farto do lirismo que pára e vai averiguar no dicionário o cunho 

vernáculo de um vocábulo” (Bandeira, 1993: 32). O escritor pernambucano põe 

em cheque a tradição literária ao destacar que a eficácia da língua passa por pelo 

menos dois canais distintos: o gramatical, do qual pertence a “sintaxe lusíada”, 

uma evidente demarcação do papel da escrita; e o sensorial, que vem da “língua 

errada do povo”, algo ligado à expressividade, à fluência natural da linguagem 

falada. Assim ressalta o trecho abaixo do poema “Evocação do Recife”: 

 

A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros 
Vinha da boca do povo na língua errada do povo 
Língua certa do povo 
Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil 
 Ao passo que nós 
 O que fazemos 
 É macaquear 
 A sintaxe lusíada 

(Bandeira, 1993: 44) 

 

 Além de contestar o uso restritivo da língua pelas elites letradas e ressaltar 

o “falar gostoso” do povo, é notável na poesia de Bandeira a capacidade de 

extrair de um acontecimento corriqueiro a força simbólica da complexidade 

humana, como se vê em “Poema tirado de uma notícia de jornal”: 
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João Gostoso era carregador de feira livre e morava no mor- 
                               [ro da Babilônia num barracão sem número. 
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 
Bebeu 
Cantou 
Dançou 
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afo- 
                                                                                            [gado 

 
(Bandeira, 1993: 46) 

 

 Ao analisar este poema, Arrigucci Junior (1987: 21) destaca o modo como 

o sujeito poético consegue transformar “uma informação jornalística e rotineira de 

suicídio” em uma narrativa de “experiência íntima” que ilumina “o oculto na 

existência humilde de todo dia”. A estrutura dos versos como uma narrativa em 

prosa nitidamente aproxima o poema da crônica, realçando a tendência desse 

gênero jornalístico de registrar imagens sociais – aqui, uma alegoria do brasileiro 

comum. 

 Esse caráter “humilde” da poesia de Bandeira também pode ser observado 

no uso dos adjetivos. O vocábulo “gostoso” aparece tanto em “Poema tirado de 

uma notícia de jornal”, no sobrenome do carregador de feira livre, quanto em 

“Evocação do Recife”, na qualidade do português falado no Brasil. Em ambos 

percebe-se a referência aos mais simples ou àqueles que não renderiam uma 

grande manchete por suas realizações ou seus infortúnios. O poeta se volta aos 

menos favorecidos em “‘uma atitude de apaixonada escuta’ diante do mundo – 

dos seres, das coisas e, sobretudo, das palavras comuns” (Arrigucci Junior, 1987: 

12). 

 No entanto, apesar de questionar as estéticas românticas e parnasianas e 

enfocar temas simples do cotidiano em lugar de explorar uma erudição 

autocentrada e desconectada da realidade, Bandeira não rompe de todo com as 

produções literárias anteriores. Para Gilberto Mendonça Teles, o poeta se 

apropria do passado a fim de construir uma nova expressão lírica:  

 

Na sua poesia as formas antigas (métrica, poema de forma 
fixa, rimas, imagens) convivem com as formas novas e 
basta acompanhar a leitura de seus livros [...] para se 
perceber como o novo vai saindo de dentro do velho, mas 



45 

 

 

saindo espontaneamente, aos pouquinhos, como num 
processo de mitridização4 (Teles, 1985: 81). 

 

 A produção lírica contemporânea preserva a mesma capacidade, à qual se 

refere Teles, de absorver lenta e gradativamente pequenas quantidades de outras 

obras e gêneros – do passado e do presente – sem perder sua própria identidade. 

Como “mitridização literária”, absorve o que melhor lhe servir para, então, ampliar 

as possibilidades de sentido. 

 Durante a leitura de Poemas tirados de notícias de jornal, de Mello, é 

possível captar a mesma pluralidade marcante dos textos híbridos de João do Rio 

e dos escritores-jornalistas modernistas. Sua principal conexão é com a obra de 

Bandeira, porém esta se dá através de novas matrizes e suportes, como as 

mídias digitais, que veremos no próximo capítulo. Outra influência na obra do 

poeta contemporâneo vem da sua formação em jornalismo e em artes dramáticas 

e também do seu trabalho de escrever artigos e resenhas e de entrevistar outros 

autores antes de elaborar seus próprios versos. 

Figura 2 

                                                 
4 Segundo a Toxicologia, mitridização é a capacidade que possuem certos indivíduos de absorver 
lenta e gradativamente pequenas quantidades de produto tóxico sem grandes consequências 
(Enciclopédia de Termos Técnicos de Saúde e Segurança do Trabalho. Disponível em 
[http://www.areaseg.com/segpedia]. Acessado em 10/12/2013, às 17:37). 
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 Na capa do livro (vide figura 2), veem-se jornais velhos reaproveitados para 

embrulhar peixes. Parece-nos ser um convite para adentrarmos o universo da 

poesia e sua relação com o cotidiano divulgado pelas mídias jornalísticas. A 

sugestão de tirar alimento fresco (a poesia) de algo desgastado (notícias de 

jornal) evidencia a busca do poeta contemporâneo por versos que produzam no 

leitor uma sensação de novidade, mesmo que embalados pelo ordinário, por 

cenas do dia a dia amplamente (re)conhecidas. 

 Mas entenda-se aqui “embalar” no sentido duplo de acalentar e também 

acelerar, ou seja, há simultaneamente uma assimilação e uma atualização dos 

acontecimentos. Tal ambivalência na obra de Mello é substancial a partir da 

intertextualidade com Libertinagem – algo que não se restringe ao título, mas se 

estende aos princípios modernistas e aos temas mais significativos dos versos de 

Bandeira: a morte, o cotidiano e as memórias. 

 As duas epígrafes são muito importantes na composição desse diálogo. A 

primeira se refere ao cineasta de filmes independentes Jim Jarmusch, citando a 

quinta de suas famosas “regras de ouro”, na qual contesta a noção de 

originalidade: 

 

Nothing is original. Steal from anywhere that resonates with 
inspiration or fuels your imagination. Devour old films, new 
films, music, books, paintings, photographs, poems, dreams, 
random conversations, architecture, bridges, street signs, 
trees, clouds, bodies of water, light and shadows. Select only 
things to steal from that speak directly to your soul. If you do 
this, your work (and theft) will be authentic. Authenticity is 
invaluable; originality is nonexistent. And don’t bother 
concealing your thievery—celebrate it if you feel like it. In 
any case, always remember what Jean-Luc Godard said: 
“It’s not where you take things from—it’s where you take 
them to” (Mello, 2012: 9).5 

 

 Para Jarmusch, a autenticidade do artista e do diretor de filmes reside no 

modo como estes “roubam” e “devoram” outros filmes, obras, objetos, situações e 
                                                 
5 “Nada é original. Roube de qualquer lugar que ressoe com inspiração ou alimente sua 
imaginação. Devore filmes antigos, novos filmes, música, livros, quadros, fotografias, poesias, 
sonhos, conversas aleatórias, arquitetura, pontes, sinais de rua, árvores, nuvens, massas de água, 
luzes e sombras. Selecione apenas coisas para roubar que falem diretamente à sua alma. Se você 
faz isso, seu trabalho (e roubo) será autêntico. Autenticidade não tem preço; originalidade não 
existe. E não se preocupe com o roubo – celebre-o se você se sentir bem com isso. Em qualquer 
caso, lembre-se do que Jean-Luc Godard disse: ‘Não importa de onde você pega coisas – mas 
para onde você as leva’.” (tradução minha). 



47 

 

 

até conversações banais. Isso adere totalmente à segunda epígrafe, com a 

máxima antropofágica oswaldiana: “Só me interessa o que não é meu” (Mello, 

2012: 9). 

 Os versos de “Poema atravessado pelo manifesto sampler”, que abrem o 

livro de Mello, reproduzem o que se vê nas epígrafes e dão o tom dos textos 

seguintes, como a primeira das seis seções do poema: 

 

invadir o corpo do mundo 
aceitar 

o 
caos 

atuar no esvaziamento das certezas 
 

não copie e cole 
se aproprie e recrie a realidade 

use seu imaginário 
carta de alforria para um primeiro 

ato 
 

nem todo início é um prólogo 
 

(Mello, 2012: 11) 

 

 Através das ações de invadir e de se apropriar em detrimento das 

“certezas” e do que seria “realidade”, ressoam em Poemas tirados de notícias de 

jornal as proposições de Jarmusch e dos modernistas de assimilar o que for 

possível, mas sem sucumbir ao mero copy-and-paste. O artista, por sua vez, 

exercendo a ação de libertar suas fontes da prisão idealizada da originalidade, 

estaria sempre recriando e recomeçando. 

 Essa ideia está presente no Manifesto Sampler (2005), citado no título do 

poema e na dedicatória a Frederico Coelho e Mauro Gaspar, formuladores do 

manifesto. Ambos defendem a produção artística como um permanente processo 

de captura e amplificação: 

 
Uma escrita não começa nem conclui, ela se encontra 
sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo. Tem 
como tecido a conjunção ‘e... e... e...’ Há nesta conjunção 
força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser. 
Viajar e se mover a partir do meio, pelo meio, entrar e sair, 
não começar nem terminar. Instaurar uma lógica do E, 
reverter a ontologia, destituir o fundamento, anular fim e 
começo. Uma escrita pragmática. É que o meio não é uma 
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média; ao contrário, é o lugar onde as coisas adquirem 
velocidade. Entre as coisas designa um movimento 
transversal que carrega uma escrita e outra. Um "e" que 
vem em qualquer lugar: antes, no meio, depois, e cria um 
espaço para si, para fora ou para dentro do corpo invadido. 
Um estímulo ao que não necessariamente precisa ser 
estimulado, a não ser aos olhos de quem está ali invadindo, 
e sendo invadido. Não mais imitação, mas captura de 
código, mais-valia de código, aumento de valência (Coelho, 
Gaspar, 2005). 

 

 O “movimento transversal” designado pelo manifesto ressalta o 

compromisso da arte enquanto “propriedade coletiva” sem um fim, mas situada 

“no meio”, atravessando e incorporando experiências alheias, como o poeta 

sugere nos versos: “transforme o meio com a palavra / transtextual / células trans 

/ transexual / exu contemporâneo se aloja no outro” (Mello, 2012: 18). Essas 

ações de atravessar e incorporar estão associadas ao sampler, um software 

utilizado para capturar e armazenar amostras de composições de modo que 

possam ser posteriormente reproduzidas ou reprocessadas de forma conjunta, 

combinada.  

 Recorre ao mesmo procedimento o poema “Receita de ama de leite”, de 

Mello, à medida que prescreve um tipo de fórmula para todo novo escritor com a 

pretensão de ser “original”, como demonstra o trecho a seguir: 

 

primeiro passo 
pegue o jornal de hoje ou de 
ontem 
 
sem distinção 
 
você pode usar as mãos para cortar 
ou pegue uma tesoura 
sem ponta (para não se machucar) 
 
faça uma leitura em diagonal 
de um artigo de jornal impresso ou virtual 

 

(Mello, 2012: 58) 

 

 Para saciar a fome criativa, o artista deve alimentar-se de obras alheias, 

sugando recortes de um artigo qualquer e depois efetuando a colagem de seus 

fragmentos. A “leitura em diagonal”, à moda do “movimento transversal” proposto 
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pelo Manifesto Sampler, é uma clara referência ao texto “Para fazer um poema 

dadaísta”, de Tristan Tzara, pseudônimo do romeno Samuel Rosenstock. Ele foi o 

principal autor do movimento vanguardista Dadá, de 1916, cujo foco era pautado 

pelo desejo de escandalizar, em recusa às experiências formais anteriores. O 

texto dadaísta é retomado por Mello de forma irônica, especialmente nos versos 

finais do poema: “satisfeito você se tornará um / escritor original / sensibilidade 

encantadora incompreendida / pelo vulgo” (Mello, 2012: 60). 

 Assim como as gravações sampleadas sofrem modificações nos sons, nos 

ritmos e nos andamentos em comparação com as músicas originais, 

transformadas em composições novas e com identidade própria, Mello promove a 

releitura de fatos noticiados pela imprensa, tendo como sampler a poesia. Um 

bom exemplo disso é a tragédia do terremoto que abateu o Haiti em janeiro de 

2010, um país já quebrado pela miséria e pelo descaso de seus governantes. Tal 

acontecimento é retomado de forma crítica no poema “Questões 

contemporâneas”. Segue a linha de uma crônica moderna, tratando do ocorrido 

pela forte imagem de uma criança aos prantos, que lança seu olhar desesperado 

de volta ao leitor-espectador: 

 
hay cadáveres 
misturados entre escombros – haiti 
na frente da foto 
uma criança nua chora olhando para 
a câmera (você) 
será realidade? 

(Mello, 2012: 23) 

 

 Em Bandeira, a morte e a dura realidade cotidiana são temas recorrentes. 

O suicídio, por exemplo, é trabalhado pelo poeta modernista em Libertinagem 

tanto em “Poema tirado de uma notícia de jornal” quanto em “O último poema”. 

Mello, por sua vez, trata do suicídio em “Papoulas polipapoulas” na referência 

direta a Pedro Nava, escritor e intelectual ativo da primeira geração do 

modernismo, encontrado morto com um tiro na cabeça em uma rua próxima à sua 

casa. Esse poema menciona aspectos da obra memoralista de Nava e suas 

pesquisas minuciosas, mas questiona nos versos finais a sua resolução pela 

morte: 
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por que acabar com sua própria vida? 
 
e as memórias? 
esquecer é capitulo da memória (assim como que seu 
tombo) 

(Mello, 2012: 50) 

 

 No poema “X”, porém, há uma sensível diferença na abordagem: em vez 

de enfocar o suicida, é retratada a resistência das linhas editoriais e dos 

profissionais de imprensa em publicarem esse tipo de notícia, embora não tenham 

dificuldades para divulgarem atos terríveis de violência: 

 

omitir os casos 
de suicídio 
notícia velada 
a morte ainda causa 
transferências 
morre-se mais 
e mais 

(Mello, 2012: 48) 

 

 De acordo com Carolina Pompeo Grando (2010), existe “uma convenção 

profissional extraoficial, uma espécie de acordo entre cavalheiros, que determina: 

suicídios não serão noticiados pela grande imprensa”. Contudo, ao suprimir esses 

acontecimentos, o jornalismo estaria omitindo “um tema de interesse social”, 

expondo, assim, sua dificuldade de compreender o suicídio, apesar de mais e 

mais pessoas cometerem esse ato. 

 Quando abordadas as tragédias urbanas, os diálogos entre a poesia e a 

mídia jornalística continuam vívidos. “O testamento de Wesley Gilbert”, por 

exemplo, baseia-se na notícia da morte do menino Wesley Gilbert Rodrigues de 

Andrade, de 11 anos, durante confronto entre policiais e traficantes de drogas em 

um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro: 

 

qual o principal problema da 
comunidade? 
os tiros (rocha miranda, ciep rubens gomes) 
 
qual o lugar mais legal que 
você já foi? 
araruama (nas férias de janeiro) 
 
o que você quer ser 
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quando crescer? 
bombeiro (eu vou crescer?) 
 
quem você gostaria de 
entrevistar? 
um lutador de kung fu (meu tio se diz mestre) 
 
qual o x da questão? 

 
(Mello, 2012: 39) 

 

 Possivelmente é o próprio menino assassinado quem responde às 

perguntas nessa hipotética entrevista de testamento. De herança ficaram as dores 

e as desilusões de uma vida interrompida pela violência, junto às incertezas 

designadas pelo “x” da última questão. A pergunta sem uma resposta no fim do 

poema se dirige ao leitor, sendo um recurso retórico comum às crônicas e às 

colunas de opinião dos jornais. 

 O tom melancólico do poema-testamento e a trágica fatalidade que 

acometeu o menino remetem aos versos de “Profundamente”, de Bandeira, pelo 

jogo de perguntas e respostas que demarcam a angústia do sujeito poético não 

poder mais presenciar as boas lembranças de um passado saudoso e brilhante, 

repleto de expectativas: 

 

Onde estavam os que há pouco 
Dançavam 
Cantavam 
E riam 
Ao pé das fogueiras acesas? 
 
– Estavam todos dormindo 
Estavam todos deitados 
Dormindo 
Profundamente 
 

(Bandeira, 1993: 55) 

 

 Mas há distinções entre os poemas, que evocam diferentes pontos de vista 

para o sentimento de perda. Em Bandeira, além de o cenário se referir a um país 

rural que ainda celebrava com entusiasmo as festas de São João, é forte a 

presença do espaço interior do sujeito poético. Existe uma retração no tempo: o 

leitor é colocado perante o relato de uma pessoa de idade avançada, cujas 

reminiscências se assemelham, segundo Vítor Hugo da Silva (2012: 81), a um 
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“conto escrito em partes, nas quais se misturam lembranças reais, com outras 

apenas imaginadas”. As cenas das festividades cheias de “humor e alegria, 

música e dança, balões e foguetes” contrastam com um presente que descamba 

em “solidão” e uma reflexão sobre a “finitude da vida” (Silva, 2012: 82).  

 No poema de Mello, a profundidade cede lugar a um sentimento de 

urgência, de morte anunciada. Adota a linguagem e a velocidade típicas das 

revistas de atualidades e suas entrevistas de canto de página com o perfil ligeiro 

de alguma personalidade ou celebridade instantânea – nesse caso, do menino 

morto. Não há o recuo de tempo nostálgico e idílico dos versos de Bandeira. 

Antes, o foco narrativo acompanha o timing do aqui-e-agora, marcado por uma 

descrição da infância de violência e desamparo. 

 A angústia das pressões cotidianas e os reveses da vida fazem parte da 

memória coletiva. O escritor-jornalista, ao captar cenas brasileiras 

contemporâneas, busca rememorá-las em seus poemas. Estão presentes em 

Poemas tirados de notícias de jornal planos econômicos fracassados, desastres 

naturais, intolerância religiosa, críticas aos meios de comunicação. Na ação de 

recordar ou de “voltar a um presente em que jamais estivemos” (Agamben, 2009: 

70), o poeta busca estabelecer pontes para a atual geração se aproximar e se 

conscientizar de certas mazelas do passado que ainda afligem a sociedade. 

 De acordo com Kalina Silva, a memória coletiva é “composta pelas 

lembranças vividas pelo indivíduo ou que lhe foram repassadas, mas que não lhe 

pertencem somente, e são entendidas como propriedade de uma comunidade, 

um grupo” (Silva, 2009: 276). Com base no que foi noticiado e tornado público, 

tanto a poesia quanto a crônica jornalística recuperam “o que está submerso” nas 

memórias na tentativa de superar as dificuldades de se manter a subjetividade 

inteiriça. 

 No caso de Bandeira, foram cruciais os anos vividos no morro do Curvelo, 

sua residência por treze anos após a morte do pai. Nesse tempo, o poeta 

pernambucano teve maior contato e identificação com tipos mais populares e 

boêmios. Suas crônicas desse período testemunhavam a vida nos morros 

cariocas e os encontros da sociedade culta com a ralé urbana, especialmente na 

Lapa. Bandeira escreveu os poemas de Libertinagem, dentre outros, exatamente 

nesses anos de “recomposição das reminiscências” e de “movimento de 
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expansão de sua experiência, aberta para o mundo novo do cotidiano, achado na 

rua” (Arrigucci Júnior, 1987: 19). 

 As memórias de infância são um espaço temático central em vários 

poemas de Bandeira. No mais famoso deles, “Vou-me embora pra Pasárgada”, 

versos como “Andarei de bicicleta / Montarei em burro brabo / Subirei no pau-de-

sebo / Tomarei banhos de mar!” expressam um desejo de libertação das 

angústias prementes – “Aqui eu não sou feliz” (Bandeira, 1993: 66). A evasão 

para uma civilização idealizada, porém inalcançável, e a recuperação das 

lembranças dos tempos de criança parecem ser as únicas alternativas para o 

sujeito lírico escapar de seu sofrimento.  

 Em “Porquinho-da-Índia” há mais referências à infância: 

 

Quando eu tinha seis anos 
Ganhei um porquinho-da-índia. 
Que dor de coração me dava 
Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão! 
Levava ele pra sala 
Pra os lugares mais bonitos mais limpinhos 
Ele não gostava: 
Queria era estar debaixo do fogão. 
Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas... 
 
– O meu porquinho-da-índia foi a minha primeira namo- 
                                                                                  [ rada. 
 

(Bandeira, 1993: 36) 

 

 Vê-se um sujeito lírico voltado para dentro, para as ternas memórias de 

uma fase mais simples da vida. O uso de diminutivos realça o caráter pueril, 

inocente. Por outro lado, o relacionamento com o “bichinho” expõe claramente a 

dificuldade amorosa e a complexidade dos sentimentos humanos. Esses aspectos 

são de novo enfocados por Bandeira no poema “O impossível carinho”: 

 

Escuta, eu não quero contar-te o meu desejo 
Quero apenas contar-te a minha ternura 
Ah se em troca de tanta felicidade que me dás 
Eu te pudesse repor 
– Eu soubesse repor – 
No coração despedaçado 
As mais puras alegrias de tua infância! 
 

(Bandeira, 1993: 68) 
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 Nos flashes das memórias e nos sentimentos partidos, o leitor encontra um 

pouco do que já está dentro de si. Recupera o passado como “uma recordação 

dolorosa, na medida em que repete, na narrativa, o sofrimento antigo” (Chartier, 

2011: 15). Os dados biográficos existentes na obra passam a ser de todos e de 

qualquer um. Pouco importa se o “eu” é ou não o do autor, “uma vez que a gama 

de sentimentos que dele [do poema] se depreende pertence à experiência vivida, 

como possibilidade do humano” (Combe, 2009-2010: 126). 

 As memórias biográficas de Mello também estão presentes em Poemas 

tirados de notícias de jornal, só que em rápidos relances. Há referências a 

lugares, espaços e circunstâncias que fizeram ou ainda fazem parte da vida do 

poeta. Sua cidade de nascença, Araruama, não recebe o tratamento crítico que 

teve em Vinis mofados, mas aparece no poema já citado “O testamento de 

Wesley Gilbert”. O bairro de Copacabana, onde o escritor mora atualmente, e a 

movimentada Rua Siqueira Campos compõem o cenário do poema em prosa 

“Vestígios da velhice crônica”: 

 

duas senhoras 
com mais de 70 anos 
moradoras de copacabana 
conjugados 
 
se encontram todos os dias 
na galeria siqueira campos 
trocam confidências enquanto 
caminham pelo shopping 
de antiquários 
 
uma serve de muleta a outra 
são os vestígios da velhice 
diz a mais maquiada 
 
resolvem parar numa loja de 
cúpulas de abajur 
não compram nada não gostam 
de luz indireta 
 
mas gostam de relembrar do falecido 
dono do estabelecimento 
como era mesmo o nome dele? 
 
bené, acho que era assim 
que o chamavam já 
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não me lembro 
 

(Mello, 2012: 40) 

 

 Destaca-se neste poema o trocadilho do título com a palavra “crônica”, que 

alude mais uma vez ao gênero jornalístico e sua inclinação ao efêmero e pouco 

relevante, como o despretensioso encontro dessas duas senhoras. Ocorre 

também a aproximação da velhice a um estado “gagá”, de regressão das 

faculdades mentais, cujos indícios são a renitência e o esquecimento. Embora as 

idosas não gostem de “luz indireta”, mesmo assim se dirigem a uma loja que 

vende cúpulas de abajur. A memória parece alienada, obscurecida pela repetição 

das rotinas cotidianas. 

 Mais autorreferências de Mello estão no poema “Folha crítica”, no qual o 

autor mistura trechos de críticas com títulos de poemas de Vinis mofados: 

 

a procura de um jovem autor 
por sua dicção 
recorre para isso à palavra 
cantada aos cantores e compositores 
de predileção 
 
daí a profusão de referências 
cartilha remix há exercícios de admiração 

[adolescente 
como libido tropicalista 
 
a mpb teve papel importante 
na trajetória de mello soam imaturos 
pois não conseguem estabelecer diálogo 
estético com as obras que cita 

 
(Mello, 2012: 26) 

 

 Os dois poemas mencionados – “Cartilha remix” e “Libido tropicalista” – 

relacionam-se ao caráter de “apropriar e recriar” intensificado pelos modernistas e 

reiterado na música popular brasileira pela bossa nova e pelo tropicalismo. O 

primeiro evoca as sugestões de Caio Fernando Abreu em seus contos: “literatura 

para ser / lida ao som de” (Mello, 2009: 41); o segundo, por sua vez, aproxima o 

caráter devorador do movimento tropicalista a certa pulsão sexual. 
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 Em “Códigos de ética”, o escritor-jornalista relembra sua formação 

profissional e como esta se aproxima de seu ofício poético. A ênfase incide sobre 

a relação moral das palavras com a comunicação: 

 

o compromisso do jornalista 
é com a verdade dos fatos 
 
o compromisso do poeta 
é com a linguagem dos versos 
 
ambos devem preservar 
usar muito bem a língua 

 
(Mello, 2012: 22) 

 

 A ambiguidade no verso “usar muito bem a língua” bem pode ser uma 

indicação de como é fina a linha que distingue o escritor-jornalista do escritor-

poeta. Há uma expectativa enunciada quanto ao modo correto de se trabalhar os 

fatos: transparência dos jornalistas na apuração e na reportagem e empenho dos 

poetas por novos sentidos. Ambos recorrem às interpolações pessoais e à 

imaginação, resgatando o passado em um “processo que encontra paralelos em 

cada indivíduo por meio da memória” (Silva, 2009: 276). 

 Através da poesia, como se confirma na obra de Bandeira e de Mello, as 

notícias cotidianas divulgadas pelos jornais podem ser narradas por sujeitos 

líricos que transmitem uma visão crítica e subjetiva. Os fatos ganham sobrevida, 

subjugando a brevidade dos periódicos. Com novos e amplificados significados, 

os acontecimentos atravessam tempos e permanecem ativos na nossa 

lembrança. 
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4. POESIA E MÍDIAS DIGITAIS 

 

 

 Neste último capítulo, abordaremos o modo como se dão as relações dos 

indivíduos com as tecnologias de informação e comunicação e como elas estão 

transformando o pensamento e a vida das pessoas. Veremos que profissões que 

têm a escrita como principal ferramenta também passam por grandes mudanças. 

Estas inevitavelmente atravessam a produção lírica contemporânea. A partir daí, 

destacaremos a presença das mídias digitais nos dois livros de Mello: Vinis 

mofados e em Poemas tirados de notícias de jornal. 

 A palavra “mídia” tem origem na locução inglesa mass media e, segundo o 

Dicionário Priberam (2008-2013), se refere a “todo o suporte de difusão de 

informação (rádio, televisão, imprensa, publicação na internet, etc.) que constitui 

ao mesmo tempo um meio de expressão e um intermediário na transmissão de 

uma mensagem”. A designação “mídia digital” se aplica quando um conteúdo é 

produzido e/ou divulgado por meio eletrônico. 

 Por definição, mídias são essencialmente “meios”. Sem dúvida, vivemos 

em um mundo extremamente dependente de mediadores midiáticos e 

tecnológicos. Milhões de pessoas passam horas e horas à frente da televisão, 

divertindo-se com videogames, conectadas à internet e/ou ouvindo música em 

seus celulares e players digitais. Para Todd Gitlin (2003: 14), na tentativa de 

saciar a fome por mais “diversão, conforto, conveniência ou prazer” – que, em 

suma, é o antigo desejo humano por felicidade –, os indivíduos têm recorrido às 

mídias, convidando imagens e sons a adentrarem suas vidas, “fazendo-os ir e vir 

com facilidade numa busca interminável de estímulo e sensações”. 

 Vimos como as narrativas contemporâneas vêm retratando esta época com 

personagens fragmentados, sem causa e sentido para suas vidas, cercados de 

situações e relações efêmeras, frívolas e descartáveis. Essas marcas são 

potencializadas pelas torrentes diárias de informações e entretenimento, que 

realimentam a ânsia das pessoas por experiências que transcendam suas rotinas 

de incertezas e desilusões. 

 As mídias se aliam aos mais variados dispositivos e juntos produzem o que 

Gitlin (2003: 18) chama de “zumbido do inconsequente”, ou seja, “aquilo que 
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apenas existe”, sem maiores preocupações com o passado ou com o futuro. 

Ressonâncias desse zumbido podem ser captadas na atual produção cultural. 

Filmes, séries de TV, músicas, romances, poemas, histórias em quadrinhos, 

pinturas e danças, dentre outras expressões artísticas, retratam uma época 

focada no agora. De acordo com Terry Eagleton (2010: 27), o modo 

contemporâneo de pensar “rejeita totalidades, valores universais, grandes 

narrativas históricas, sólidos fundamentos para a existência humana e a 

possibilidade de conhecimento objetivo”. 

 Cada vez mais as prioridades da sociedade contemporânea encontram-se 

circunscritas às sensações instantâneas proporcionadas pelos gadgets 

tecnológicos, algo que é maciçamente propagado pelos programas e pelos 

anúncios das mídias. Sem utopias, sem projeções ou planos de futuro, “o 

zumbido do inconsequente” cresce em amplitude, tal qual um slogan publicitário: 

Importa dançar a vida e curtir o momento. 

 Mas há outras grandes mudanças em andamento, geradas nas últimas 

décadas pelas mídias digitais. As tecnologias têm-se apoderado de diversas 

modalidades da escrita, atingindo o modus operandi de carreiras como a literatura 

e o jornalismo. 

 Em relação à criação literária, segundo Ana Cláudia Viegas, existe hoje 

toda uma “reorganização da percepção e da experiência” em consequência das 

interseções entre literatura e informática nos últimos anos, especialmente pelas 

seguintes questões: 

 

intercruzamento das figuras do leitor e do autor, a partir do 
modo de leitura hipertextual e das práticas de criação 
coletiva de textos; discussão das noções de autor e obra, a 
partir da disseminação da colagem, montagem, apropriação 
e recriação como processos de criação artística, dando-se 
mais um passo no deslocamento da aura da obra de arte; 
redefinição dos critérios de atribuição de valor ao texto 
literário, dada a sua circulação em meio a uma 
multiplicidade de tipos de textos, imagens e sons; delicadas 
questões sobre a autoria e seus direitos jurídicos de 
propriedade sobre o texto [...] (Viegas, 2005: 35). 

 

 Esses pontos têm gerado discussões acaloradas, muitos deles sem 

previsão de definição. Entretanto, há de se convir que novos meios impliquem 
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novas possibilidades de criação, interação e comunicação. É o que defende Héris 

Arnt (2005: 112): “os meios tecnológicos digitais representam uma nova etapa da 

escrita do homem, um novo meio, um novo suporte, mas não uma ruptura na 

maneira de criar e comunicar os conteúdos de seu pensamento”. 

 O que é inerente ao “humano” – emoções, sentimentos, perdas, 

realizações, frustrações – continua em voga na produção literária contemporânea, 

embora suas significações tenham passado por uma atualização. Se os textos se 

configuram como um grande mosaico de referências e diálogos, à moda dos 

modernistas no começo do século XX, o que existiria de diferente no atual 

contexto digital “seria a rapidez da passagem de um nó a outro e a associação, no 

mesmo medium, de textos, sons e imagens em movimento” (Viegas, 2005: 37). 

Com a mesma velocidade e facilidade de acesso dos hyperlinks6, o texto literário 

engendraria uma série de “janelas” que saltam aos olhos do leitor como pop-ups 

de significados que abrem outras leituras, interpretações e experiências. 

 É forte a influência da arquitetura dos hipertextos e dos hiperdocumentos: 

meios de informação online constituídos de blocos de textos, sons e imagens, 

interligados através de hyperlinks. Apesar de o conteúdo ser organizado por um 

autor (ou por vários autores), quem decide o caminho a percorrer e de que 

maneira acessar as conexões da obra é o leitor. Para Maria Helena Pereira Dias, 

esse tipo de escrita 

 

altera fundamentalmente nossa noção de textualidade, pois 
se constitui num texto plural, sem centro discursivo, sem 
margens, sendo produzido por um ou vários autores e, como 
texto eletrônico, está sempre mudando e recomeçando, de 
forma associativa, cumulativa, multilinear e instável (Dias, 
2000). 

 

 Já em relação às mudanças ocorridas no âmbito jornalístico, constata-se 

um aumento exponencial no uso de blogs. Criados originalmente para servirem de 

registro diário e cronológico de conteúdos pessoais e privados, os blogs 

passaram a ser um meio direto e interativo de comunicação entre profissionais de 

                                                 
6 Um hyperlink pode ser uma palavra, uma frase ou uma imagem que podemos clicar e então 
saltar para um novo documento ou uma nova seção dentro do atual documento ou da página da 
internet onde estivermos navegando (definição disponível em [http://www.techterms.com/ 
definition/hyperlink]. Acessado em 09/01/2014, às 16:15). 
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jornais e revistas e seus leitores. Já mencionamos que Mello é um blogueiro 

atuante, com poemas e trabalhos publicados online. Comentaremos um deles 

mais à frente. Além disso, vale recordar que nosso poeta pesquisou sobre essa 

ferramenta ao se formar em jornalismo e publicou diversas entrevistas em seus 

blogs. 

 Com o advento da internet, as notícias não estão mais condenadas às 

páginas estáticas dos jornais ou aos arquivos esquecidos das bibliotecas. Na 

verdade, bastam poucos cliques em qualquer site de busca para acessarmos 

imediatamente as informações desejadas, com fotos e vídeos, em tempo real. A 

internet se tornou um canal aberto para colunistas e críticos divulgarem seus 

textos sem dependerem da grande imprensa ou das editoras. 

 A linguagem também sofre mudanças por causa das mídias digitais. 

Escritas diferentes dos padrões ortográficos proliferam nos ambientes virtuais, 

chegando aos suportes tradicionais. Símbolos gráficos como parêntesis, barras e 

sinais de pontuação utilizados em conjunto ou caracteres propositalmente 

repetidos são empregados para simular feições humanas e suas emoções. 

Imagens e ícones substituem sentenças inteiras. 

 Para Simone Moreira (2011: 176), “estas representações, popularmente 

conhecidas como emoticons, estimulam a criatividade de seu usuário, uma vez 

que tentam representar fielmente expressões faciais”. O que antes era reservado 

aos chats e às redes sociais agora integra com mais frequência diversas obras 

literárias e matérias jornalísticas, reinventando os procedimentos de escrita. Como 

o “internetês” está cada vez mais presente no cotidiano da atual geração, é 

natural que ele tenha maior presença nas profissões, nas artes e até nas relações 

interpessoais. 

 As ressonâncias de tantas transformações decorrentes das mídias podem 

ser escutadas na produção lírica contemporânea, e considero pelo menos duas 

formas de fazê-lo. A primeira se dá através de poetas que efetivamente trabalham 

com dispositivos digitais, cujas obras se apropriam da dinâmica visual e não linear 

de mídias como a internet e de aparelhos eletrônicos como smartphones e tablets. 

Tendo uma formatação totalmente atrelada ao suporte digital, os sentidos dos 

poemas são amplificados pela realimentação constante de palavras, sons e 

imagens em movimento. 
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 Um bom exemplo desse tipo de produção é o livro Não (2003), de Augusto 

de Campos, um dos pioneiros do movimento concretista no Brasil, reconhecido 

por suas experimentações com a linguagem desde a década de 1950. Arnaldo 

Antunes fala no prefácio a respeito do CD-ROM que acompanha o livro, através 

do qual o leitor pode assimilar melhor a experiência proposta pela obra: 

 

Nele encontramos versões animadas e sonorizadas que 
redimensionam poemas já existentes, como caracol, 
cidadecitycité, rever,7 entre outros, e criações feitas 
especialmente para os recursos que as sustentam, como os 
morfogramas, os interpoemas e outros como 
criptocardiograma e semsaída, que, além da já admirável 
inserção de movimento na palavra escrita, somada à sua 
ocorrência sonora, incorporam ainda o aspecto da 
interatividade com o receptor (Antunes, 2003). 

 

 O próprio Arnaldo Antunes é outro artista de relevante produção lírica que 

tem se apropriado dos meios digitais. Atuante em campos diversos, como as artes 

plásticas, as ilustrações, os projetos gráficos, a literatura e a música, muitos de 

seus trabalhos são intercambiáveis, feitos para serem lidos, ouvidos, vistos, 

experimentados. Antunes não deixa de enveredar pelos caminhos interativos que 

as mídias proporcionam, com publicações em meios eletrônicos, como a revista 

de poesia digital Córtex (2003), lançada exclusivamente em CD-ROM. Em seu 

site, podemos encontrar vários exemplos de sua poesia multimídia.8 

 Márcio-André é mais um nome importante entre os atuais escritores que 

transitam por diferentes linguagens e suportes midiáticos. Escritor e artista com 

obras em vídeo, organizador de performances e exposições no Brasil e no 

exterior, destacamos seus videopoemas. Em um deles, “Joia”,9 denominado 

“soneto-poliedro”, os sintagmas que compõem o corpo do poema vão aparecendo 

aos poucos, a partir da enunciação repetida e mecânica das palavras “pedra”, 

“joia” e “sorte”. Sons instrumentais e percussivos demarcam o ritmo e criam assim 

                                                 
7 Os poemas “cidadecitycité” e “rever” são clip-poemas que exploram os recursos digitais e 
combinam palavras, sons e imagens com o uso de programação em flash. Esses e outros poemas 
estão disponíveis em [http://www2.uol.com.br/augustodecampos/clippoemas.htm]. Acessado em 
11/02/2014, às 16:45. 

8 Poesias e outros trabalhos de Arnaldo Antunes encontram-se disponíveis em [http://www. 
arnaldoantunes.com.br/new/sec_artes_obras.php]. Acessado em 11/02/2014, às 19:00. 

9 Videopoema “Joia” disponível em [http://www.marcioandre.com/video30.htm]. Acessado em 
11/02/2014, às 19:45. 
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uma ambiência que o suporte em papel não permite. Mas os múltiplos ângulos, 

faces e lados de leitura e sentido do videopoema não facilitam a vida do leitor-

expectador-ouvinte – é fundamental que este percorra a experiência e dela tire 

suas próprias impressões e significados. 

 A segunda forma de captarmos as ressonâncias das mídias digitais na 

atual produção lírica é através de poetas que tratam a linguagem e o léxico das 

tecnologias e dos dispositivos eletrônicos como suportes metafóricos da vida 

contemporânea: suas perdas, dores, paixões, escapes e falta de perspectiva. 

Ocorre nos versos uma incorporação das percepções e dos procedimentos 

disponibilizados pelos meios. 

 Considero que a poesia de Mello se harmoniza com esta opção, visto que 

as mídias digitais aparecem nos textos mais como matriz temática de motivos e 

vocabulário do que propriamente fonte de técnicas e procedimentos de 

comunicação poética. Veremos agora como se efetua esse percurso, começando 

por “Faixa arranhada”, de Vinis mofados: 

 

cansei de 
colecionar recortes 
do passado 
 
quero instantes 
raízes 
no presente 

 
(Mello, 2009: 90) 

 

 A referência à superfície arranhada de um disco remete à ideia de 

desgaste. O sujeito poético espera que a agulha “pule” suas desilusões que 

reverberam de um passado recortado, descontinuado. Com as memórias em 

frangalhos, esse “eu” contemporâneo almeja se firmar apenas no hoje, no que 

parece lhe dar maior sustentação, ainda que sejam “instantes”, breves momentos 

de felicidade ou realização pessoal. Isso remete ao “zumbido do inconsequente” 

prescrito por Gitlin. O futuro não é sequer mencionado no poema, porque só 

importa a experiência do presente. 

 Em outros momentos, os dispositivos tecnológicos valorizam certo escape 

em detrimento da “vida real”, como vemos nos versos anafóricos de “Mp4 player”, 
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de Vinis mofados: “música poesia / música poesia / música poesia / música 

poesia” (Mello, 2009: 43). Embora a música e a poesia possam retratar, de várias 

maneiras, pontos de vista da realidade, esse poema ressalta o comportamento da 

atual geração, cujos ouvidos estão conectados ad infinitum a aparelhos que 

armazenam e reproduzem canções. É na experiência musical e lírica que o sujeito 

busca protelar seus problemas, o que também se observa em “Phono – 00”: 

 

ipod ligado 
listening to ramones 
e dançando a vida 

 
(Mello, 2009: 45) 

 

 O poema “Playlist” enumera pequenos e inconsequentes prazeres de um 

dia de sábado, armazenados na memória de forma análoga a uma coleção de 

arquivos musicais em um player digital: 

 

sábado 
banho de cachoeira 
almoço no bracarense 
café vommaro santa 
satisfação bate-papo com grillo 
leituras camus pessoa noll 
reclamações no fim de 
tarde 
 
(repeat) 

 
(Mello, 2009: 47) 

 

 A sugestão no fim do poema de um imaginário botão repeat, como nos 

players, expressa o desejo de que aqueles instantes de satisfação nunca 

terminem: o banho de cachoeira, talvez em alguma cidade da região serrana; o 

almoço no Bar Bracarense, no Leblon; a passagem pelo Café Vommaro, no 

Centro; a leitura de textos de Albert Camus, Fernando Pessoa e João Gilberto 

Noll. Em poucos versos e com muita rapidez, como se pulasse faixas do seu 

aparelho eletrônico, é possível ao leitor transitar por vários lugares, autores e 

pensadores. Outros textos já analisados nos capítulos anteriores deste trabalho, 

como “Cartilha remix”, “Overdose blues”, “Inventário” e o poema-título “Vinis 

mofados”, recorrem ao mesmo procedimento. 



64 

 

 

 Já “Poema tirado de um jornal virtual”, do livro Poemas tirados de notícias 

de jornal, tende mais à falta de perspectiva do sujeito poético. Após a tentativa de 

acessar um link, ocorre uma falha no código-fonte da página do site de notícias. O 

bug tecnológico, transportado para a poesia, se transforma instantaneamente em 

ironia quanto a qualquer esperança futura: 

 

erro 769 
ao conectar 
destino 
específico 
inalcançável 

 
(Mello, 2012: 38) 

 

 As influências da internet no dia a dia do escritor-jornalista e as novas 

dinâmicas oriundas dessa mídia digital, que envolvem, modificam e às vezes 

transtornam seu trabalho aparecem no poema “Jornal perto”: 

 

que fazer destes jornais sites blogs e-mails 
 [mensagens espontâneas opiniões...? 
caem fotos de pessoas nuas sobre os breves relatos de 
 [guerra: a luz fria do monitor 
escurece as letras minúsculas 
 
que faremos destas palavras virtuais? 
estas mensagens insanas perdem o sentido entre o 
 [real e o imaginário 
 
de dia as relações se intensificam com trocas de 
 [hiperlinks de entrevistas matérias 
pessoais de noite as salas privês protegem conversas 
 [alheias 
aqui, toda comunidade proclama com convicção: 
 [as notícias servem para embrulhar 
 [peixes virtuais 
 
nem todos estão de acordo, a discussão é um fórum 
 

(Mello, 2012: 25) 

 

 As perguntas levantadas pelo sujeito poético remetem ao grande volume 

de informações que nos chegam todos os dias por meio dos mais diversos canais 

de comunicação. Mas o fluxo de conteúdo inclui imagens de pessoas nuas e 

salas privês. Há, portanto, uma comutação de abas e janelas no navegador da 
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internet. Trata-se de uma referência às múltiplas identidades possíveis na 

contemporaneidade, que se alternam com a mesma rapidez dos hyperlinks. 

 Sem clareza quanto à realidade, é patente a falta de acordo e de harmonia 

nesses dias de guerras e insanidades. Isso é expresso na construção física do 

poema: os sintagmas se misturam; a pontuação é quase inexistente; os versos 

ora se fundem, ora se quebram. É verdade que tais características são 

observáveis há tempos na poesia, até desde antes dos modernistas. Porém, 

indivíduos contemporâneos e nativos tecnológicos começam a apresentar essas 

quebras e interpolações fora da literatura, na vida cotidiana, com pensamentos 

acelerados, intermitentes, e perda de foco. A referência aos fóruns de discussão 

da internet apenas reforça esse aspecto, pois neles é comum o cruzamento de 

perguntas e respostas, mensagens e informações, imagens e textos diversos. 

 A tela do computador figura como meio de progresso e técnica, mas nem 

ela consegue trazer algum consenso: sua luz é fria, indiferente, e obscurece “as 

letras minúsculas” – talvez o que, de fato, seria relevante. Até as notícias perdem 

seu valor enquanto canais de divulgação do que está acontecendo no mundo, 

servindo para “embrulhar peixes virtuais”. 

 Para esse sujeito, a interação com as mídias torna-se mais satisfatória do 

que o próprio conhecimento, o que também vale para muitos de nós: 

 

podemos estar atentos ou desatentos, estimulados ou 
amortecidos, mas é numa relação simbiótica com elas [as 
mídias], suas figuras, textos e sons, no tempo que 
passamos com elas, no esforço que fazemos para obtê-las, 
absorvê-las, repeli-las e discuti-las, que boa parte do mundo 
acontece para nós (Gitlin, 2003: 20). 

 

 Parece que poucas pessoas hoje conseguem se apartar dos dispositivos 

midiáticos, mesmo ante uma repentina paixão não correspondida. O uso do 

aparelho celular e do short message service, ou simplesmente SMS, aparece em 

“Torpedo”, de Vinis mofados. Mas o meio utilizado pelo sujeito poético, ao tentar 

marcar um encontro e suprir sua carência emocional, tem como resultado uma 

resposta do sistema eletrônico feita de palavras automatizadas e apáticas: 

 

no celular 
coração carente encharcado 
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chope gelado 
 
- você estava lindo 
ontem na guanabara - 
 
número privado 
desconhecido anônimo 
bloqueado 

 
(Mello, 2009: 86) 

 

 O uso da linguagem típica de uma sala de bate-papo da internet também é 

trabalhado em alguns textos, como se observa em “Poema digital”: 

 

oi 
quer tc? 
tem webcam? 
 
(...) 
 
sexo virtual  :-o 
hummm? 
só com o antivírus! 
 
:-( 
 
off line 

 
(Mello, 2009: 46) 

 

 O poema realça as novas maneiras de comunicação, especialmente pelo 

uso de emoticons, da forma reduzida “tc” para o verbo “teclar” e das sentenças 

curtas, em minúsculas. Só que também evidencia as precauções da “vida real” 

que devem ser tomadas antes de se começar qualquer tipo de relacionamento, 

ainda que a “cantada” ocorra em um ambiente virtual. 

 Outras palavras e expressões específicas da informática, que foram 

incorporadas pelos falantes da língua portuguesa graças à enorme dependência 

dos computadores, são encontradas em diversos poemas de Mello. Esse léxico 

peculiar serve muitas vezes para amplificar significados, como no poema 

“Control+Alt+Del”: 

 

medito paro de 
fumar ouço rorô ana 
carolina 
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acendo vela canto 
pra oxum faço 
de tudo 
 
pra apagar você 
da memória fechar 
conflitos 

 
(Mello, 2009: 87) 

 

 O título deste poema é um comando típico da informática que força o 

desligamento do computador quando há uma pane ou um travamento do sistema 

operacional. Nesse caso, o conflito que trava a existência do sujeito poético é a 

dor da perda e a saudade insuportável do outro. 

 Importa destacar que a memória de um computador só pode ser limpa 

quando o mesmo for desligado. Essa ação é desejada no poema, nas várias 

tentativas – sem sucesso – de um autoesvaziamento: pela meditação, pela 

abstinência do vício, pela prece religiosa e pela música. Esta última opção tem 

clara ligação com as tentativas de escape que vimos em “Mp4 player” e “Phono – 

00”. Os versos de “Off” se alinham à mesma temática: 

 

por que carregar mil 
e quinhentas músicas 
no bolso se você não 
escuta meus lamentos 

 
(Mello, 2009: 85) 

 

 Fora das páginas dos livros, em seu blog Sorriso do gato de Alice, Mello se 

aproxima da poesia sonora e visual de Márcio-André ao postar uma performance 

do “Poema atravessado pelo manifesto sampler”, de Poemas tirados de notícias 

de jornal, em forma de videopoema.10 Nesta produção, há uma imagem estática 

do poeta ao lado de um músico e sobre ambos estão projetadas as estrofes do 

poema, tal qual se vê no livro. Uma tensa música de fundo dá partida à 

declamação dos versos, com ênfases em alguns trechos e efeitos sonoros que 

                                                 
10 Performance disponível no blog do poeta em [http://sorrisodogatodealice.blogspot.com.br/ 
2013/10/poema-atravessado-pelo-manifesto.html]. Acessado em 11/02/2014, às 23:50. 
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realçam palavras e ideias, como “pense no tempo / em nosso tempo / tempo / 

tempo / tempo / tempo” (Mello, 2012: 21). 

 As mídias digitais assinalam, portanto, a fragmentação da produção 

cultural, que retrata a própria fragmentação social contemporânea. Para Arnt 

(2005: 112), “a explosão de sentidos, multiplicada pelos meios digitais, não 

permite mais pensar a sociedade em termos de homogeneidade”. Obviamente, a 

literatura acompanha essas mudanças, ao intercambiar meios, linguagens, 

imagens e sensações de forma cada vez mais recorrente e ampliada. 

 A produção lírica de Mello busca apresentar a mesma multiplicidade de 

sentidos, à medida que contém em seus versos diversos elementos aglutinados, 

às vezes díspares e contraditórios, às vezes complementares. A experiência de 

leitura depende da capacidade de atualização e conexão com os múltiplos “nós” 

existentes nos poemas. Contudo, é imperativo ao leitor não se distrair demais 

com a “luz fria” dos dispositivos midiáticos, sob o risco de perder de vista “as 

letras minúsculas”. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Considero a produção lírica de Ramon Nunes Mello um bom exemplo do 

que esperar de um jovem escritor que se dedica à poesia na contemporaneidade. 

Em uma época de aceleradas transformações e “de profundo mal-estar intelectual 

e espiritual que coincide com uma formidável sacudida histórica” (Paz, 1993: 114), 

em dias de sérios questionamentos quanto ao valor da arte e da literatura, é 

significativo que novos autores surjam no cenário artístico brasileiro. Muitos deles 

preservam a gigantesca e preciosa fortuna literária de seus antecessores e, ao 

mesmo tempo, estão antenados às particularidades de sua geração: suas crises e 

conflitos, suas formas de expressão, suas concepções de mundo. 

 Segundo Antoine Compagnon (1996: 124), existe atualmente “uma maneira 

diferente de pensar as relações entre a tradição e a inovação, a imitação e a 

originalidade, não privilegiando, em princípio, o segundo termo”. Houve nas 

últimas décadas uma intensa e contínua diluição das verdades absolutas e dos 

conceitos fechados, algo que a cultura midiática e as tecnologias reforçam ao 

esvaziarem “a arte de todo elemento sagrado e de toda religião” (Compagnon, 

1996: 101). De sacralizados e compartimentados, os textos literários passaram a 

se conectar a múltiplas formas, linguagens, meios e comportamentos, tornando-se 

uma rede de diferentes ideias e pensamentos.  

 Graças às convergências que marcam nossos dias, é natural que novas 

tendências e expressões artísticas ganhem espaço no cenário cultural. Leyla 

Perrone-Moisés destaca o crescimento e a consolidação de uma “literatura 

exigente”, cujos autores procuram 

 

dizer o que ainda não foi dito, com vocabulário e sintaxe 
conhecidas. Em geral, eles preferem dizer menos do que 
mais, pressupondo que tanto já foi dito e redito que o leitor 
entende por meias palavras. 
Do mesmo modo, quando narram, evitam explicar as 
implicações psicológicas dos fatos para não cair em clichês, 
coisa que eles temem mais do que tudo (Perrone-Moisés, 
2012). 

 

 “Escritores exigentes” produzem obras que misturam gêneros, como a 
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ficção, o diário pessoal, o ensaio, a crônica e a poesia. Perrone-Moisés associa 

esses escritores à complexidade de grandes nomes como Joyce, Kafka, Beckett, 

Blanchot, Borges, Thomas Bernhard, Lispector e Pessoa, mencionando o sul-

africano J. M. Coetzee e o brasileiro Nuno Ramos, dentre outros. Muitos deles 

possuem aptidões que ultrapassam as fronteiras da literatura, com trabalhos nos 

campos da linguística, das artes plásticas, do cinema, da música, do teatro, etc. 

 É possivelmente em consequência da reunião de tantos talentos na escrita 

e em outras áreas que as obras desses escritores não facilitam a vida do leitor: 

“exigem leitura atenta, releitura, reflexão e uma bagagem razoável de cultura, alta 

e pop, para partilhar as referências explícitas e implícitas” (Perrone-Moisés, 2012). 

Como salienta Piglia (2006: 27), esta é uma época em que o leitor se encontra 

“perdido numa rede de signos” em um “universo saturado de livros” – daí a 

importância de sua educação e formação cultural para conseguir atender às 

exigências de muitos textos contemporâneos. 

 Apesar de jovem, Mello possui formação e experiências em diferentes 

campos, e isso talvez o credencie a um lugar, no futuro, entre os “escritores 

exigentes” de sua geração. E mesmo que seus poemas publicados até agora não 

sejam tão cifrados ou complexos como os de autores mais experientes, nota-se 

em alguns versos a necessidade de conhecimento prévio do leitor para que este 

consiga escutar e apreender os diálogos existentes. 

 Um tipo de convergência em ebulição na contemporaneidade é a apontada 

por Arlindo Machado (2010: 7-8): a da arte com as mídias. Dela vem a expressão 

“artemídia”, que engloba obras “que acontecem em campos ainda não 

inteiramente mapeados – como a criação colaborativa baseada em redes” ou “as 

intervenções em ambientes virtuais ou semivirtuais”. Tem crescido a parceria 

entre autores, curadores, adidos culturais e artistas de diferentes campos na 

composição de novas produções artísticas, que utilizam o cyberespaço como 

plataforma criativa. Ao passo que meios distintos, como a fotografia, o cinema, a 

televisão e a internet, vêm se interpenetrando, a ponto de hoje não poderem mais 

ser concebidos de forma separada e independente, as artes estão se 

reordenando e se tornando obras híbridas. 

 Mencionamos exemplos de artistas que têm unido literatura, música e artes 

audiovisuais e performáticas em suas produções, valendo-se da mediação digital. 
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Mello ainda empreende seus primeiros passos em direção à “artemídia”, embora 

seus poemas contemplem os meios digitais, conforme analisamos neste trabalho. 

 Integra-se a esse contexto o pastiche, um tipo de intertextualidade que 

reutiliza modelos, estruturas, obras e estilos já consagrados. A produção literária 

dos últimos anos parece afastar-se de uma relação de contestação e de certa 

ruptura com os textos “canonizados”, como o fizeram muitos autores do século 

XX, especialmente os primeiros modernistas, que parodiaram obras do 

romantismo brasileiro. Para Paulo Alberto Sales, o pastiche é 

 

a ferramenta essencial de reavaliar os jogos textuais nas 
repetições simulativas e suplementares. Sendo um 
hipertexto, o pastiche, à sua maneira distinta da paródia, é 
do domínio da bricolagem, uma vez que na sua proposta de 
retorno à tradição na contemporaneidade, o pastiche tem a 
vantagem de produzir objetos mais complexos e com novas 
funções e sentidos que não foram pensados anteriormente 
(Sales, 2012: 5). 

 

 Trata-se de um recurso bastante empregado por Mello em suas obras. É 

clara, por exemplo, a tentativa do poeta de transpor a tensão e a afetividade dos 

contos de Caio Fernando Abreu para os versos de seu primeiro livro: Vinis 

mofados. Vimos como a fragmentação e a melancolia marcantes de Morangos 

mofados também foram apropriadas por Mello. Porém, em sua poesia, elas 

tomam outra direção – não se trata de morangos; agora são vinis que mofaram. A 

intertextualidade, nesse caso, não é uma aproximação crítica, mas uma abertura 

para diferentes possibilidades de significado. 

 Outro tipo de pastiche na poesia de Mello é encontrado na combinação 

entre literatura e jornalismo, especialmente em Poemas tirados de notícias de 

jornal. A facilidade de acesso ao acervo cultural e histórico através da internet 

favorece essa aproximação. De acordo com Arnt (2005: 112), as mídias digitais 

promovem “a leitura hipertextual dos conteúdos da literatura e do jornalismo, 

oferecendo novas interpretações para os fenômenos”. Um jogo de sentidos se 

estabelece, no qual o artista se configura um grande remodelador dos eventos 

cotidianos, que logo são combinados ou atravessados pela tradição ou por 

procedimentos recentes. 

 Machado (2010: 73) destaca que a multiplicidade deste tempo promove 
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“conexões entre os fatos, entre as pessoas e entre as coisas do mundo” e 

“exprime o modo de conhecimento do homem contemporâneo”. Ele cita uma das 

Seis propostas para o próximo milênio (1990), de Ítalo Calvino, tangenciando sua 

concepção de texto enquanto espaço de diálogo entre vozes, sujeitos e visões de 

mundo divergentes. 

 A poesia de Mello funciona como esse espaço de convergência. As 

referências a objetos, canções, obras e artistas do passado e do presente 

compõem poemas que comunicam a multiplicidade de leituras, sons, ritmos, 

demandas, alegrias e desilusões que constituem cada um de nós. O poema 

“Comprovação”, de Poemas tirados de notícias de jornal, sintetiza bem isso: 

 

toda história tem por dentro 
uma matéria profunda 
 
as palavras têm por dentro 
uma vida profunda 
leia 
 
não é deus 

 
(Mello, 2012: 56) 

 

 Dois paralelos se destacam no poema: história/matéria e palavras/vida. 

Ambos ressaltam que a “comprovação” dos acontecimentos e do que se ouve ou 

do que se lê não está na superfície. O sujeito poético previne o leitor quanto à 

existência de histórias não contadas pelas matérias jornalísticas e de uma carga 

de emoções e vivências que acompanha as palavras quando bem ou mal ditas. 

 A sentença “leia” ressoa, portanto, como uma convocação para não 

aceitarmos as certezas já estabelecidas, nem os conceitos fechados, 

sacralizados. Por isso, a afirmação categórica: “não é deus”. Para esse sujeito 

contemporâneo, a vida e a arte não podem ser explicadas ou inspiradas pela 

religião. Devemos sempre escutar o que está “por dentro”. Nesse espaço interior, 

de reflexão e busca por respostas, a poesia, de ontem e de hoje, como a de 

Ramon Mello, figura como uma grande antena de ressonâncias, ainda que 

permaneça em nós “a sensação acachapante de tudo o que ainda falta ler” (Piglia, 

2006: 26). 
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7. ANEXO: ENTREVISTA COM O POETA RAMON MELLO 11 

 
 
 
Como começou a sua carreira como escritor? 
 
Ramon Mello – Saí de Araruama com o objetivo de estudar teatro. Só que fiz 
vestibular para direito, história, e não passei para nada. Morei, então, em Niterói, 
retornei para Araruama e só depois voltei a morar no Rio, porque comecei a fazer 
jornalismo e tinha conseguido um estágio na rádio Cidade FM como estudante. 
Nessa época, eu morava com meu irmão em Vila Isabel. Estava estudando 
jornalismo, só que chegou um momento em que eu fiquei de saco cheio daquilo e 
fui fazer teatro. Entrei na Escola Estadual de Teatro Martins Pena, uma escola de 
teatro centenária, ali do Centro do Rio. Isso foi importantíssimo na minha 
formação. Acho que não seria ninguém hoje sem a Martins Pena. Lá tive aulas de 
música, teatro, artes plásticas, balé, tudo o que você imagina para a formação de 
um ator. Foram três anos. Foi a partir dessa escola que comecei a ler muito. Eu já 
lia bastante em casa, mas lá havia uma biblioteca de literatura dramática. Nessas 
leituras que conheci a obra do Caio Fernando Abreu com mais profundidade. Li as 
peças de teatro dele. Fiquei impressionado. Depois fui ler os romances dele. 
Então li Clarice, Lúcio Cardoso, e aí foi essa rede. Para mim, literatura tem 
sempre essa ligação, você vai lendo e vai se descobrindo, vendo o que te agrada. 
Tinha um amigo na Martins Pena que agora está despontando: Jô Bilac. Ele é 
genial no teatro. A gente trocava muito.  
 
Nesse mesmo período, tive uma oportunidade na revista Suite Rio, que pertencia 
a um espanhol, Celso Sossa, e a um chileno, Roberto Gonzalez. O Roberto tinha 
uma coluna de literatura e estava para viajar. Ia voltar para o Chile. Fazia 
pequenas resenhas. Ele me falou: “Ramon, você não quer ficar no meu lugar?” Eu 
tinha 20 e alguma coisa. Achei o máximo. Comecei a receber livros de editoras 
para fazer resenhas. Foi um estágio inicial para o que eu queria fazer. E eu lia o 
que gostava – no site das editoras eu escolhia o livro e pedia para fazer a 
resenha. Na verdade, era uma resenha “micro”, informativa, nada demais. Mas 
isso me ajudou muito. Foi um grande passo para fazer depois jornalismo literário. 
 
Qual a sua trajetória acadêmica? 
 
Ramon Mello – Eu comecei a fazer jornalismo na Veiga de Almeida, na Tijuca. A 
minha faculdade ia mudando conforme onde eu estava morando. Durante o curso 
na Veiga de Almeida eu morava em Vila Isabel, depois fui para a Cândido 
Mendes. Quando me mudei para Copacabana, me transferi para a UniverCidade, 
onde conclui a formação. Foi ótimo. A faculdade que mais me marcou foi a 
primeira, onde tive professores fantásticos: Eliane Considera, Solange Sena, 
Denílson Botelho – eram professores de arte e de história, pessoas que 
expandiram a minha mente. Na UniverCidade também tive professores 
importantes de literatura, que me ajudaram bastante. A minha orientadora na 

                                                 
11 Entrevista realizada na residência do escritor, em Copacabana, no dia 26 de junho de 2011. 
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monografia Joëlle Rouchou, que é uma pesquisadora da Fundação Casa de Rui 
Barbosa, me incentivou a fazer a monografia final sobre blogs.  
 
Uma história curiosa: uma professora na banca me esculachou porque fiz minha 
monografia sobre blogs literários, e nela eu me colocava como autor, mas eu 
nunca tinha publicado nada. Eu me identifiquei como autor, e essa professora me 
disse assim: “Autor é Drummond. Autor é Ferreira Gullar. Quem é você? Eu tenho 
doutorado e não sou ninguém, não me considero autora, isso é uma pretensão 
sua”. Eu achei aquilo ridículo, porque para mim há autores e autores. Eu era um 
autor iniciante, ou então um “pretenso autor” – mas eu era um autor sim! Foi 
horrível, porque ela me esculachou na frente da turma. Mas o mundo dá voltas. 
Hoje em dia estou publicando, as pessoas gostam, e hoje “não consigo” me 
considerar um autor com tanta certeza (risos). É curioso esse olhar do mais velho: 
os autores são “esses”. Respeito muitíssimo todos eles, mas os jovens são 
autores também. Os mais velhos parecem gostar de colocar uma barreira.  
 
Na pós-graduação da UERJ/FFP o professor Armando Gens trabalha com 
autores contemporâneos. Ele apresenta os escritores mais novos para os 
alunos. 
 
Ramon Mello – Isso é muito raro. Quem faz isso também é o Eduardo Coelho, 
também a própria Heloisa Buarque de Hollanda, que trabalha com jovens desde 
os anos 70. Acho que estudar essa galera nova e também considerar esses 
jovens como autores é uma aproximação que você faz com o leitor. Durante muito 
tempo a literatura é tida como muito distanciada. Eu sou de Araruama, uma 
cidade do interior do Rio de Janeiro. Quando chegam as notícias nesses lugares, 
é sempre tardiamente, agora menos por conta da web. Primeiro acontece na 
capital para depois chegar nas outras cidades. Então, eu tinha uma imagem dos 
autores que era muito diferente, eu achava, eu lia os autores na escola, mas eu 
olhava: todos os poetas eram mortos. Estudamos autores mortos. Então para ser 
poeta tem que estar morto, tem que morrer de tuberculose? Isso é muito triste. 
Para mim distancia completamente a literatura dos leitores. O fato de estar em 
uma escola e receber a visita de um autor, que não precisa ser jovem, mas um 
autor vivo, faz os alunos verem que ser um escritor é possível, fomenta a leitura 
de uma maneira melhor. Acho aquela professora universotária estava totalmente 
equivocada. Eu não queria insultá-la ao dizer que era autor. Mas eu queria falar: 
“olha, eu tenho o desejo de ser um”. Ela não conseguiu enxergar isso naquele 
momento.  
 
Então você acabou fazendo teatro primeiro? 
 
Ramon Mello – Sim, é verdade. Terminei jornalismo bem mais tarde do que o 
teatro. Quando sai da Martins Pena, tive que terminar o jornalismo porque 
precisava me bancar, não tinha dinheiro. Meu pai me cobrava em relação a isso. 
Ele me falava: “Você pode fazer o que quiser, mas não vou te sustentar a vida 
inteira. Então inventa alguma coisa para você fazer”. O jornalismo não era meu 
sonho. Na verdade, queria fazer história, alguma coisa assim. Só que comecei a 
entender que no jornalismo eu também poderia ler muito, então vi que não ia me 
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atrapalhar. Meu medo era fazer uma faculdade que me atrapalhasse, que me 
levasse para outra área – meu objetivo era ser ator. 
 
A ideia que eu tinha de ator era outra. Quando me formei na Martins Pena, isso 
me transformou muito. Mas o trabalho era difícil, o grupo de teatro que eu tinha foi 
se desfazendo. Então, fui me encontrando no jornalismo. Eu pensei: “Preciso ser 
feliz em alguma coisa. Já que vou fazer jornalismo, vou fazer bem feito”. Saí da 
rádio Cidade, fui estagiar em outro lugar em uma assessoria de imprensa 
chamada X-Press. Lá eles tinham um site chamado Click21. Nele eu trabalhava 
matérias factuais, tipo trânsito, essas coisas. Mas era um trabalho copy-and-paste 
muito maçante. Eu sempre trabalhei com jornalismo online. Costumo dizer que 
sou da geração que migrou no analógico para o digital. Todos os meus trabalhos 
de jornalismo foram ligados à internet. Eu acho ótimo – tem o vídeo, a tecnologia, 
a agilidade também. Mas há perdas: você vai menos para a rua, tudo é apurado 
online, por telefone, o que acho uma perda grande. Eu não sabia muito para onde 
direcionar este trabalho, sabe? Eu até queria trabalhar com jornalismo, mas não 
queria fazer isso.  
 
Foi nessa época que surgiu a ideia do blog e das entrevistas? 
 
Ramon Mello – Sim. Fiquei cansado de fazer aquelas matérias chatas, então 
comecei a entrevistar escritores. Eu queria publicar, mas não queria repetir o que 
fiz no meu primeiro livro, de forma independente, sem conhecer ninguém.  Eu 
queria conhecer os escritores, saber como eles faziam e também dialogar com 
essa galera da minha idade que estava aí com a mesma ansiedade de publicar. 
Daí fiz o blog Click (In)versos – eu pedia o livro para a editora, lia geralmente 
autores iniciantes, chamava-os para tomar um café, um chope, e gravava a 
entrevista, como você está fazendo agora (risos). Eu entrevistei nessa época uns 
80 escritores, alguns em ascensão, que depois tornaram-se conhecidos: João 
Paulo Cuenca, Santiago Nazarian, Bruna Beber, Ana Paula Maia, uma galera. Foi 
ótimo, mas eu era um mero intruso. Eu estava ali simplesmente reportando, 
entrevistando. O engraçado é que criticavam as perguntas, pois eram sempre as 
mesmas, tipo: “Como é seu processo criativo?” ou “Por que publicar poesia hoje?” 
ou “O que você diria a um jovem autor?” Eram perguntas frequentes, porque eram 
perguntas para mim. Eu não estava fazendo para ninguém. Eu esperava 
respostas diferentes, mas no fundo era a mesma resposta: “Leia muito”. Colocava 
no blog. 
 
Faz parte dessa minha formação aquelas entrevistas com autores jovens. Eu 
acredito que por causa delas consegui entender um pouco do que eu queria fazer 
em literatura, o que eu gostava e o que eu não gostava. Acho muito importante as 
pessoas que estão publicando hoje, os contemporâneos, lerem seus pares. 
Acredito que o poeta é a “antena da raça”, sabe, aquele que está conectado seja 
com o que for, com a sociedade, e está tentando transformar aquilo em uma 
linguagem, em um trabalho artístico. Os mais velhos já fizeram coisas geniais – 
Ferreira Gullar, Drummond. Você volta neles o tempo todo, mas acho que eles 
não têm o mesmo fôlego que a galera mais nova hoje tem de estar atenta para 
pegar o que é contemporâneo. Isso você vai ver com a galera que está 
produzindo hoje. Isso é muito normal, porque os antigos já fizeram o que tinham 
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de fazer – continuam atentos, mas estão em outra frequência. Muitos desses 
autores que entrevistei se tornaram meus amigos. 
 
Uma de minhas entrevistas foi com o Rodrigo de Souza Leão. Foi a única vez que 
me encontrei com ele pessoalmente na vida. Tem o registro na internet, pena que 
não tenho ela filmada. Nessa entrevista foi ótimo porque eu fiquei apaixonado 
pelo livro dele. Ele passou a me ligar todas as quintas-feiras às três da tarde. Ele 
era esquizofrênico, muito sistemático. E a gente começou a ficar mais próximo. E 
a partir disso eu pedi os direitos para poder fazer a adaptação para o teatro. Isso 
foi em 2008. Só agora estreamos a peça. 
 
Também é importante mencionar meu encontro com a Heloisa Buarque de 
Hollanda: Por causa desse trabalho de entrevistar escritores e publicar no Click 
(In)versos, o cineasta Murilo Salles estava fazendo um filme chamado “Nome 
Próprio”, um filme sobre blogs, baseado na Clarah Averbuck. Em uma exibição do 
filme, ele me chamou para fazer um debate após a exibição do filme. Isso porque 
eu tinha entrevistado a Clarah. Ele queria que eu falasse do trabalho dela no blog. 
 
Para esse debate, o Murilo me pediu que convidasse autores. Então chamei a 
crítica literária Beatriz Resende, a escritora Ana Paula Maia e a poeta Maria 
Rezende para dialogarem comigo lá. Na plateia estava a Heloisa Buarque de 
Hollanda. No final do encontro ela me procurou e disse ter gostado muito de mim. 
Pediu que passasse na UFRJ para conversarmos. Eu fui. Cheguei lá e ela me 
disse: “Não tenho nada a dizer, só que você é legal, gostei de você, um dia que 
tiver um trabalho vou te chamar”. Beleza, estava achando que ela ia me chamar 
logo para trabalhar. Fiquei feliz da vida. Passaram uns meses... (risos) mas ela 
me chamou mesmo para trabalhar – no Portal Literal. Ganhava uma miséria. Mas 
eu estava sem trabalhar e pensei: “É melhor estar trabalhando com uma pessoa 
legal, estar circulando, do que estar em casa sem fazer nada”. E foi ótimo. 
Trabalhei lá junto com os editores do Portal. Tinham vários computadores e 
fazíamos lá o site. Como já tinha feito muitas entrevistas para o Click (In)versos, 
eu entrei lá com essa proposta: fazer entrevistas. 
 
Depois do Portal Literal, surgiu a ideia do Saraiva Conteúdo junto com Marcio 
Debellian. Logo convidamos o Bruno Dorigatti, na época editor do Portal Literal. 
Bolamos o site, apresentamos a proposta e começamos o site. Lá entrevistei 
muita gente, me enriqueceu muito. Na Saraiva foram uns 150 escritores: Adélia 
Prado, João Gilberto Noll, Affonso Romano de Sant'Anna, Marina Colasant, 
Ferreira Gullar, Eucanaã Ferraz, Lourenço Mutarelli. Desde os jovens aos mais 
velhos. Foi super enriquecedor, porque eu ia na casa deles, conversava, eles 
falavam coisas que eu ainda não tinha pensado, tudo isso me ajudou e me ajuda 
muito na escrita. 
 
Como se deu a sua chegada à editora Língua Geral e a elaboração de Vinis 
mofados? 
 
Ramon Mello – Bem, essa é a história pré-Vinis mofados: eu morava em um 
conjugado no bairro Peixoto – um quadrado dentro de Copacabana, um bairro 
dentro do bairro. Estava terminando a faculdade de jornalismo. Tão logo terminei 
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a faculdade, acabou meu estágio. Então acabou meu dinheiro. Meu pai não podia 
mais me ajudar com grana nenhuma. Meu namoro tinha acabado. O trabalho com 
minha analista tinha acabado (risos). Tudo tinha acabado. Eu pensei: “Eu tenho 
que ficar atento, alguma coisa está acontecendo. Vou tirar proveito disso”. Eu 
estava pronto para voltar para Araruama quando minha amiga Luciana 
Magalhães, que morava na Tijuca, me disse que tinha um quarto vago no 
apartamento dela e me chamou para morar lá. Eu estava sem teto e isso veio na 
hora certa. Foi incrível. Eu passei nove meses nessa casa e a Luciana é uma 
pessoa pra cima, isso foi muito importante para mim, eu precisava de carinho 
naquele momento. Eu morava no quarto dela, não tinha uma estante, minhas 
coisas ficavam todas empilhadas no chão. Era uma zona! Eu tenho uma 
escrivaninha que me acompanha desde que eu tinha quinze anos. Eu sempre a 
trago em qualquer mudança. Eu comecei a rabiscar os poemas. 
 
Quando cheguei na editora Língua Geral, a ideia era lançar um romance, que na 
época se chamava: “All-star bom é all-star sujo”. Mas já mudei o nome, agora se 
chama: “Só os mentirosos são dignos do amor” (risos). E ele é todo 
desestruturado: se passa no tempo de uma sessão de análise, cada capítulo é um 
tempo. O editor Eduardo Coelho foi super crítico e fez um parecer muito rigoroso 
do meu livro. Eu fiquei assustadíssimo. Pensei: “Então é melhor ficar quieto, não é 
para publicar agora”. Ele fez milhões de observações. Eu estava com medo de 
fazer um livro, por não estar maduro ainda, e receber um monte de críticas. 
Eduardo ficou comigo trabalhando no romance por quase um ano. Eu levava para 
ele a cada três meses, e vinham novas observações. 
 
Um dia ele comentou que estava fazendo na Língua Geral um selo de poesia e 
me perguntou: “Você não tem poemas?”. Eu tinha poemas, mas acreditava 
menos ainda no Vinis mofados. Acreditava mais no romance. Eu sempre escrevi 
mais prosa. Os poemas prontos tinham uma mesma temática – essas coisas no 
vinil, do amor. Eu gosto de emoldurar o trabalho para que eu possa preencher 
com o que eu quiser. Porque senão acho que fica sem limites, sem tempo. Então 
é um pouco isso com a literatura. Para o Vinis mofados eu tinha outros poemas, 
mais do que foi publicado. Só que eu tirei, porque não tinha a ver com a temática 
dele. Não tinham a ver, então fomos tirando. O que cabe dentro dessa moldura é 
isso aqui.  
 
Então eu estava naquele diálogo com o Eduardo em relação ao romance – se 
publica ou não publica. Falei: “Quer saber? Vou apresentar meu livro de poemas 
para o Eduardo”. Ele leu, gostou muito do livro – fez algumas observações mais 
estruturais – mas disse que ia publicar. Eu não acreditei. Não tinha dinheiro para 
publicar meu livro, começava por aí. Ele tinha gostado, e eu estava super 
inseguro, porque eram meus primeiros poemas “públicos”. Eu achava que a prosa 
era muito melhor (risos). E aí Eduardo começou a trabalhar comigo durante três 
meses, ajeitando a ordem, mudou para lado A e lado B. Enfim, foram coisas 
certeiras, que me ajudaram bastante para a estrutura do livro. A concepção da 
capa foi de Fabiano Viana, que tem um site de fotonovelas na internet chamado 
Crepúsculo – ele fez o layout do Vinis e também do Click (In)versos. 
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Essa referência ao lado A e ao lado B no livro é apenas por causa dos vinis, 
ou tem algo mais? 
 
Ramon Mello – Tem uma divisão mais conceitual, sim. Quando entreguei a 
revisão para o Eduardo, já existia alguma coisa esboçada. Inicialmente a divisão 
era disco 1 e disco 2 ao invés de lado A e lado B. A minha ideia era ter vários 
vinis – o título Vinis mofados é no plural. Eu queria até colocar disco 3 se fosse o 
caso. Mas o Eduardo viu a maneira como eu tinha organizado e falou do vinil: 
“Não, coloca lado A e lado B, como um vinil. Podem ser vários vinis, mas eles 
sempre tem um lado A e um lado B”. Eu concordei, claro, e isso fortaleceu a 
estrutura do livro. O lado A tem uma poesia que faz mais diálogo com os autores 
que eu estava lendo naquele momento, tem uma coisa da palavra, do próprio 
ofício. Costumo dizer que quando o poeta está iniciando, tem a tendência de ler 
sobre o que é poesia, como fazer poesia. Porque tem a ansiedade de entender o 
que está acontecendo e o que ele está fazendo. Ele escreve então coisas sobre o 
próprio ofício, sobre a palavra. Então o lado A tem essa coisa genuína, digamos 
assim, de querer falar sobre a palavra, dialogar com esses autores. Tem um 
poema que se chama “Palavra de poeta”, que eu dedico a Viviane Mosé. Esse 
poema é um diálogo direto com Viviane Mosé. É um poema para ela, dialogando 
com a poesia dela, de um livro chamado “Receita pra lavar palavra suja”. Aí tem 
diálogo com Chacal, com Waly Salomão, com os poetas dos anos 70, com a Ana 
Cristina César que é contemporânea do Caio Fernando Abreu. E tem essa coisa 
existencialista. Esse lado A acho que é mais isso: diálogo com esses autores, e é 
uma coisa da palavra, do ofício, esse entender da poesia. 
 
E aí vai caminhando para o lado B que é uma coisa mais afetiva do autor, no 
sentido de transformar esses sentimentos em poesia, em busca da própria voz. 
“Quero fazer um poema sobre essa situação, e vai ser assim” - e tentar achar 
beleza naquele sentimento. Acho que o lado B tem uma coisa mais de 
entendimento dessa voz, entendimento desses sentimentos. Continua dialogando, 
mas se encontrando mais, se entendendo mais como poeta, mais do que discutir 
o que é e o que não é poesia. Mesmo tendo essa coisa de discutir a palavra e a 
poesia, acho que a gente sempre faz um repertório do que é nosso. No lado A 
tem um poema “Araruama”, que fala do significado da palavra: bebedouro de 
araras. Então no poema aparece: “bebedouro de araras / e de políticos corruptos” 
- uma leitura crítica da cidade, da corrupção na política, e é uma palavra que vai 
estar eternamente na minha vida. Eu nasci nessa cidade. A gente vai trazendo 
esse repertório todo. 
 
Daí o diálogo que você faz com Morangos mofados, do Caio Fernando 
Abreu, por exemplo. 
 
Ramon Mello – Não consigo entender literatura sem diálogo, sem trocas. Quando 
eu escrevo, é quando leio um livro que mexe muito comigo, ao mesmo tempo vejo 
que dá para se fazer um conto, ou um poema. A leitura me dá essa produtividade. 
Tem também o universo da MPB muito forte. Para mim, mais do que a poesia, a 
MPB é o que mais chega para as pessoas no Brasil. Vejo várias pessoas se 
referindo ao disco com propriedade, mas não o mesmo aos poemas. A poesia no 
Brasil chega muito através da MPB. E comigo não foi diferente. Eu tenho muitos 
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vinis, de intérpretes e cantores que para mim são gênios e poetas: Chico 
Buarque, Caetano Veloso, Tom Zé, Maria Betânia. São pessoas que para mim 
são importantíssimas. Pessoas que trouxeram poesia para a minha vida. Marina 
Lima tem um irmão que é poeta, o Antônio Cícero, e cantava as letras dele. Isso 
me chega de alguma forma. Depois vou descobrir o Cícero poeta, filósofo, vou ler 
o que ele escreve. Tudo isso contribui. A influência da sonoridade da MPB chega 
primeiro. 
 
O Caio chega também junto, é o título do livro, mas é uma outra onda. Com o 
Caio entra a questão da afetividade. Não só a minha por ele, pela obra dele, mas 
como os afetos são à flor da pele na obra dele, então acho que tento fazer o 
mesmo com o Vinis mofados. Não sei se consigo exatamente, e também tem a 
questão de ser outra linguagem – ele faz prosa, eu faço poesia. Eu tento fazer 
isso através da poesia. E ele também tem algo com a música, tem vários contos 
dele em Morangos mofados com menções do tipo: “ao som de Angela Ro Ro”. 
Vários contos para serem lidos “ao som de”. Isso é um diálogo direto com a MPB, 
faz parte do universo dele. Além de Morangos mofados, eu li tudo do Caio, 
biografias, compro livros autografados dele, vou aos sebos.  
 
Seria então uma tentativa sua de trazer esse sentimento, essa emoção da 
prosa do Caio para a poesia? 
 
Ramon Mello – É difícil falar sobre minha própria poesia. O que tento fazer com a 
poesia é trazer simplicidade para ela, de estar no cotidiano, de estar no diálogo, 
de ser uma coisa mais prosaica, do que um lírico incompreensível. Tem poetas 
que gosto, mas não consigo entendê-los. Ou a poesia é muito hermética, ou faz 
muitos diálogos com poetas de fora. Amo Baudelaire, mas eu gosto de trabalhar 
com o que é daqui. E também não vejo muita diferença entre prosa e poesia – 
para mim tudo é literatura. Claro que há uma estética, há uma forma de publicar, 
mas no momento em que você se alimenta de tudo isso, fica tudo misturado: a 
MPB, a prosa, a poesia. Para mim não tem muito essa diferença. Na hora não fico 
assim: “Vou pensar no Caio”. Não é tão racional nesse sentido. Obviamente 
quando fui finalizar o livro e pensar qual seria o título, eu tenho esse poema que 
gosto muito, se chama “Vinis mofados”. Quando dei o título, não o fiz porque 
pensei no Morangos mofados. Eu estava em casa, meus vinis estavam 
encostados na parede, no bairro Peixoto, e era do lado do banheiro, e passou 
uma umidade que mofou todos os vinis. Aquilo me deixou arrasado. E falei: “Os 
vinis mofaram...” E isso ficou na minha cabeça. Daí, é óbvio que faz um diálogo 
direto com o livro do Caio, com o escritor. Mas mesmo que eu não quisesse, seria 
uma coisa inconsciente. Eu já tinha lido o Caio. Então eu vi que era bom, decidi 
usar esse título mesmo. Depois pode ser feita uma racionalização sobre isso, mas 
de imediato não. Tem uma coisa de você querer organizar as ideias, de querer 
fazer com que elas tomem um rumo certo.  
 
Essa geração atual é tão interligada e conectada, porém paradoxalmente as 
pessoas vivem tão solitárias - qual é a sua relação com as novas 
tecnologias? Como elas afetam a produção do poeta? 
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Ramon Mello – Acho que a informática, a internet entram na literatura de uma 
maneira muito forte, não só na minha – por mais que algumas pessoas neguem. 
Perguntam muito de literatura e internet para os autores. Quando fiz a monografia 
sobre blogs, eles eram a febre – falei sobre os 10 anos de blog no Brasil e mostrei 
como o blog vinha se modificando. Começou como um diário íntimo, pessoal, em 
que as pessoas relatavam o que iam fazer, depois foi se modificando, as pessoas 
o usavam para se autopromover, anúncio de eventos, ou então publicando a 
própria poesia, ou então o conto de alguém, uma coisa que gostassem. Deixou de 
ser um relato íntimo e passou a ser usado por sites. Começaram a ser usados por 
empresas jornalísticas onde o escritor tinha um site, um blog onde podia escrever 
o que quisesse. Eu usava o blog para entrevistar escritores. Acho que a internet a 
gente vai adequando e também utilizando as possibilidades que ela nos oferece. 
Nessa época o Facebook não era tão forte, o Orkut não era tão forte, as redes 
sociais eram menores. Eram populares o MSN, o próprio email e as revistas 
eletrônicas. Acho que hoje em dia, com o fenômeno das redes sociais, a 
influência da internet fica mais forte ainda. Eu não tenho TV em casa. Foi uma 
opção, porque tenho muitos livros para ler. Então, se eu for ver TV, vou ver na 
casa de um amigo, vou ver um filme, então eu utilizo o computador para ver 
coisas que eu já vi. Mas eu faço muitas coisas pelo computador, vejo TV, tem 
blogs com capítulos inteiros de séries, novelas e tudo mais. Nossa atenção é 
muito mais fragmentada do que há vinte anos atrás, em que o tempo era 
analógico. A gente não falava com as pessoas online, com a câmera de vídeo, o 
celular com internet. Se eu quero ir para algum lugar, então vejo no Google Maps. 
Isso não existia. Precisávamos de todas as referências para ir a um lugar 
desconhecido. Hoje em dia você se vira em um click. Essa agilidade, não tenho 
dúvidas, que entra na literatura de maneira efetiva. Obviamente que o tempo da 
leitura é outro. Eu acredito que os ipads, os tablets, as pessoas vão ler por eles, 
mas acho que tem uma questão afetiva com os livros. Isso não vai acabar. Talvez 
se modifique, como se modificaram o cinema, a fotografia. As relações se 
modificam, a maneira de fazer as coisas. Se eu não escrevo cartas como fazia 
Drummond e seus contemporâneos, eu escrevo email. Desse material do Rodrigo 
será encaminhado à Fundação Casa de Rui Barbosa, há muitos disquetes. Ele 
não tem originais, está tudo nos disquetes. Ou seja, é algo do tempo dele. Hoje 
poderia ser em pen drives, com 500 mil coisas lá dentro. Essas mudanças 
ocorrem na maneira de armazenar, de produzir, de corrigir. Por exemplo: tem 
gente que faz literatura com palavras do Google. Vai digitando, vai roubando 
trechos, e vai construindo. Ah, mas isso não é literatura? É sim, é um tipo. Nessa 
conversa estamos com o computador ligado, ouvindo rádio, o mp3 gravando, tudo 
ao mesmo tempo, e eu conversando com você. Essa fragmentação existe e 
sempre existiu, hoje de uma maneira mais evidente por conta das tecnologias. 
Isso influencia na literatura. A minha escrita vai ser mais fragmentada. A minha 
prosa não é linear. Eu não escrevo parágrafos longos. São super cortados. Aí 
lemos um livro de alguém que era esquizofrênico, como o Rodrigo, que tinha o 
cérebro fragmentado, a leitura do mundo fragmentada, então a literatura dele é 
assim. Nós somos contemporâneos dele, e por acaso não somos esquizofrênicos. 
Mas vivemos em um tempo esquizofrênico, de várias coisas ao mesmo tempo, 
várias vozes. Acho que tudo isso vai entrar na literatura, na poesia. Eu brinco com 
as coisas da informática - “quer teclar?” - e até linguagens que vamos inventando, 
e aí banalizam, vai perdendo o sentido inicial. As pessoas inventam isso, 
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escrevem coisas lindas em uma caixa de mensagens no Facebook, e não sabem. 
Então ali podem ter coisas interessantes. Precisamos ficar um pouco mais 
atentos. 
 
E no campo das relações, como você vê o individualismo atual? 
 
Ramon Mello – Não sei. Antigamente tinha uma coisa do escritor de gabinete. O 
cara se reservava. Eu acho que a internet e as relações, falando especificamente 
da literatura, ela só fortaleceu a troca. Antes as pessoas escreviam cartas, 
mandavam pelos Correios. Elas ainda mandam. Mas hoje você tem uma 
facilidade de fazer contatos. Se antes eu queria saber de um autor, como o Noll, 
por exemplo, ele seria inatingível. Hoje você acessa o site dele, manda um email 
e diz: “Quero te entrevistar, quero te conhecer”. Facilita as relações, as trocas. Às 
vezes é até um pouco chato, porque é invasivo. Uma pessoa que não me 
conhece, por exemplo, vê a matéria que saiu no jornal O Globo – isso é ótimo, 
porque divulga o seu trabalho. Achei o máximo. Ao mesmo tempo, as pessoas 
fazem uma leitura de que a trajetória que está ali é muito rápida, quando na 
verdade estamos aí há seis, oito anos construindo uma coisa que o resultado é 
aquilo. Daí você recebe emails, tipo: “Cara, vi você lá no jornal, leia aqui meu 
livro”. Mas não há tempo de atender a isso. Eu entendo que as pessoas querem a 
troca, vão ver seu email no blog e vão te mandar coisas. Eu procuro na medida do 
possível responder a todo mundo, mas não dá para atender a todo mundo. Vejo o 
que é mais interessante para aquela troca. 
 
Acredito muito na troca, nos encontros. O que eu aprendi muito com essas 
entrevistas todas que fiz: como é importante um encontro. Estar aqui conversando 
com você neste momento é o que existe, o resto, passou da porta é outra coisa. 
Eu tenho que ir para o ensaio daqui a pouco, ali vou ter outro encontro. Tem isso, 
sabe? Então eu tive esses tempos com várias pessoas diferentes. Acho que a 
internet facilita isso. Até banaliza isso, porque a gente é “amigo” das pessoas no 
Facebook, quando na verdade são contatos. Eu vejo sempre pelo lado positivo: 
essa troca até tira um pouco do individualismo. Acho que as pessoas vivem nesse 
“mundinho”, acho que é normal, a literatura é um universo muito individual, apesar 
de ter todo esse diálogo com a tradição e com os contemporâneos. Mas na hora 
de escrever é você e o papel, você e o computador – para as pessoas mais 
tecnológicas (risos). Acho que ajuda a sair do individualismo e trocar. 
 
Então o poeta deixa aquele arquétipo romântico do solitário e passa a 
trocar... 
 
Ramon Mello – Sim, principalmente quando se fala de poesia hoje. Para mim 
todo mundo é poeta, todo mundo escreve poesia, principalmente na fase da 
adolescência e aquela questão dos hormônios, da vontade de querer produzir 
coisas. Com todo mundo escrevendo poesia, pode fica aquela impressão de uma 
“coisa solta”... Mas eu acredito muito assim. Não sei se todo mundo pensa dessa 
forma. Outros poetas talvez tenham processos diferentes, e para esses seja 
significativo um diálogo direto com aqueles autores mais clássicos. Cada um tem 
a sua maneira. Mas eu pretendo trabalhar com poesia dessa forma, tentar buscar 
nas trocas. E sempre vai ter alguém que não goste. Você gostou, e está 
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estudando. Tem um cara lá de São Paulo que não gostou e dois anos depois 
escreveu uma resenha crítica metendo o pau no livro, falando que eu não tenho 
nenhum apelo estético. Vou brigar com ele? Não. Ele não gostou. Ninguém tem 
que gostar. Mas estou fazendo o que acho ser coerente para mim. Vou seguir 
esse caminho. Não tem receita. Prosa é a mesma coisa. Trabalhar um romance é 
difícil pra caramba. Tem que estar todo dia trabalhando com ele. Eu pretendo 
escrever nos dois gêneros, não tenho nenhum problema com isso, escrever 
contos, para antologias... 
 
Você participou de uma antologia recentemente, não é? 
 
Ramon Mello – É,  teve a antologia “Como se não houvesse amanhã”. Tem 
outra: “Rio Haiti”. Tem outra que vai ser lançada agora na FLIP que se chama: 
“Liberdade até agora”. Romance já é mais difícil, é preciso aprofundar 
personagem. E também eu acho que além do projeto, da estrutura, da 
racionalização do processo criativo, para mim a literatura é algo muito ligada à 
vida. Eu não consigo conceber, ainda mais poesia, uma das mais próximas ao 
biográfico. Não quer dizer que tudo o que está ali seja um retrato da minha vida, 
mas muita coisa que eu vivi pode ser comparada ou próxima do que está ali, e me 
ajudou a escrever aquilo.  
 
Como foi o lançamento e a repercussão de Vinis mofados? 
 
Ramon Mello – Eu lancei o Vinis mofados em 2009, no Brechó de Salto Alto, no 
Shopping de Antiquários, em Copacabana. Como na época eu ainda trabalhava 
na Saraiva, a opção pelo brechó foi a mais adequada naquele momento. E foi 
muito bom, tudo a ver com o universo dos vinis, o diálogo com o antigo. Quanto à 
repercussão, as primeiras linhas sobre o livro saíram em uma matéria enorme do 
Estadão, feita pelo jornalista Francisco Quinteiro Pires. A matéria era sobre mim e 
a Bruna Beber, e isso me ajudou muito na época. Ele fez uma super resenha 
falando sobre o Vinis mofados, e o livro ainda nem estava pronto, ele leu ainda o 
original – a editora mandou para ele – e na mesma época a Bruna Beber tinha 
lançado um livro pela mesma editora. Então o cara fez duas matérias em uma só. 
Isso foi muito importante para o livro circular. Começaram a ler, a fazer resenhas. 
As coisas foram acontecendo. 
 
Quais são seus próximos projetos? Há um novo livro chegando? 
 
Ramon Mello – Eu tenho vontade de fazer um livro de poemas só sobre 
Araruama. Eu também penso que a literatura, o fazer literário, como um projeto. 
Não tem esse negócio: “Estou escrevendo um livro de poemas”. Não consigo 
fazer assim. Eu faço assim: Eu quero escrever um livro de poemas, que tenha um 
título tal – mesmo que mude depois tudo – mas que fale sobre um tema. Como 
um projeto acadêmico: vou pesquisar esse autor e fazer o resultado ser isso. Eu 
penso literatura dessa forma. Esse edital que ganhei agora, que falei, o livro de 
poemas se chama Poemas tirados de notícias de jornal12, que é inspirado no 
poema do Manuel Bandeira chamado “Poema tirado de uma notícia de jornal”. Eu 

                                                 
12 Na ocasião dessa entrevista, Mello ainda não havia publicado seu segundo livro de poesias. 
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tive que escrever o projeto, sem ter nada escrito ainda, e a minha ideia nesse 
projeto é a seguinte: vou pesquisar notícias de jornais do ano que nasci 1984 até 
2011. O que me tocar mais nesse período eu vou selecionar e fazer poemas a 
partir dessas notícias. É completamente louco, porque eu talvez não consiga fazer 
poema nenhum (risos). Mas isso desmistifica essa questão da poesia de 
inspiração, de ficar esperando, de uma busca... Poesia é labuta. Vou pegar 
aquelas notícias e vou transformar em poema. Vários poetas já fizeram isso. 
Drummond fazia muito isso, Bandeira, inclusive tem exemplos de escritores que 
trabalhavam o que se chama de “ready-made literário”, que é você pegar notícias 
de jornal e transformar em literatura. Meu projeto é todo em cima disso. Quero 
fazer isso, conseguir fazer poesia. Claro, eu não vou estar fazendo nada a não 
ser voltado para esse livro. É igual a essa peça – para fazer bem, é preciso estar 
todo dia lá ensaiando. Para sair o livro é preciso estar todo dia em cima dele, 
escrevendo e reescrevendo e pesquisando. Eu acredito no livro, na literatura, 
nesse sentido: trabalho, projeto. Eu tenho três meses para fazer um livro? Beleza, 
então vou enfurnar na Biblioteca Nacional, vou pesquisar as notícias, vou trazer 
para casa e vou ficar trabalhando essas notícias, transformando em poesia. Vinis 
mofados não foi tão assim, mas depois que estruturei ele, eu consegui – eu gosto 
de trabalhar com livros nesse sentido assim. Tem muitos poemas que anoto que 
não tem projeto nenhum, mas vou anotando e vou guardando. E aí uma hora eu 
olho e vejo que tem uma unidade, e aí quero fazer um outro livro. Mas eu gosto 
muito de pensar nos livros assim, como um projeto. 
 
Muito obrigado pela entrevista. 
 
Eu que agradeço, Luciano. Obrigado. 


