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A suspeita e a cisma 
Por Marcos Siscar 
 
 
       Paulo Franchetti publicou recentemente, no 
portal Cronópios, um artigo a propósito de meu último livro de 
poemas (O roubo do silêncio)1. Além de propor a análise de alguns 
textos, expressa ali reservas em relação a minhas opiniões 
sobre poesia contemporânea. Não é o caso de abordar sua leitura 
dos poemas, embora esta não esteja de todo desvinculada da 
opinião crítica que encerra o ensaio; atenho-me à proposta de 
interlocução que o artigo contém a respeito de minha posição 
como “crítico”.  
         Segundo Franchetti, essa posição estaria contemplada 
não apenas na “indeterminação” dos textos que constituem 
o Roubo, de seus “quase-ensaio(s)” que “aspira(m) à poesia”, mas 
também no artigo “A cisma da poesia brasileira”, que publiquei 
em 2005. Depois de fazer um panorama relativamente sombrio da 
poesia do presente, Franchetti alude à minha suposta 
discordância, remetendo ao ensaio de 2005, no qual eu me 
revelaria 
  

otimista, capaz de apostar em que a profusão de 
má poesia e os muitos reparos críticos ao que 
boiava nessa grande maré de coisas ruins 
fossem, em si mesmos, um índice da importância 
da mesma poesia má ou, quem sabe, um sinal de 
que a questão da qualidade merecesse ficar em 
segundo ou terceiro plano perante a vitalidade 
que a agitação lhe sugeria. 

 



         Embora em nenhum momento eu tenha defendido tal 
idéia, sua exposição pública, neste caso, não deixa de aventar 
um equívoco a que o texto se prestou e que, por isso, merece 
atenção (ao contrário dos disparates que foram ditos ou escritos 
a propósito do mesmo texto por parte de leituras, eu diria, 
impróprias, compulsivas, interessadas em estabelecer a confusão 
em proveito próprio). 
         “A cisma da poesia brasileira” foi um texto escrito a 
pedido da revista francesa Europe (publicado no mesmo ano pela 
revista Sibila – a convite de Alcir Pécora –, e republicado em 
seguida na revista Germina). Das muitas opiniões, públicas ou 
particulares, que recebi, poucas se mostraram especialmente 
entusiastas. Sem dúvida, alguns leitores, participantes do que 
ali se resumia, não se sentiram bem representados ou, 
eventualmente, se ressentiram por não se verem apresentados. 
Outros, provavelmente, não simpatizaram com o teor da 
intervenção em assunto polêmico e se calaram. Não há muito o 
que dizer sobre o que se cala, a não ser constatá-lo e tirar as 
consequências disso. É aliás uma das questões de que trata o 
texto.  
         De nada adiantaria parafrasear exaustivamente o 
conteúdo do ensaio. Ele está à disposição de quem se dispuser a 
lê-lo uma segunda vez, prática tão necessária quanto desusada2. 
Retomo apenas o ponto em que a interpelação de Franchetti é 
mais incisiva, que é a do julgamento crítico, e aquilo que vai 
nele de pressuposto. 
 
         Começo por lembrar que, no texto em questão, 
proponho entender as razões daquilo que se apresenta como um 
“mal-estar” contemporâneo. Procuro justamente retirar a marca 
preliminar da avaliação, positiva ou negativa, dos fatos para 
tentar entender esses fatos na perspectiva do sentido (não 
necessariamente percebido, consciente) que a poesia possa ter 
para nós, hoje. 
         Digo, ali, que um dos argumentos críticos que correm 
a esse respeito, do esvaziamento das “grandes questões” poéticas, 
não é necessariamente um sinal de fim, mas uma evidência 
possível do fato de que as referências da poesia estão mudando. 
Trata-se, nesse ponto, preliminar, apenas de lembrar aquilo que 
é absolutamente lógico: se o problema não é o mesmo e se os 
tempos são outros, a poesia não é a mesma, as questões não são as 
mesmas, ainda que por vezes pareçam ser, etc. O “desvio” não é, 
por si mesmo, nem um azar nem uma sorte. É, antes de mais 
nada, história, no sentido amplo de transformação. 
         Mas a observação só ganha sua exata perspectiva no 
contexto da discussão que proponho e na qual o problema não é a 
natureza dos temas ou das técnicas, o valor intrínseco que 
associam à poesia, mas a maneira pela qual as obras geram 



sentido histórico-poético. Minha hipótese no texto é de que 
essas diferentes configurações de sentido, que estão em jogo 
nos poemase no discurso dos poetas, têm relação com o modo com 
que recebem, concebem ou acionam o legado problemático da 
tradição; são os indícios daquilo que chamo de impasse ou 
de cisma em relação à “herança” da poesia, da história recente 
da poesia no Brasil, da questão do que fazer com ela (questão 
aliás que Franchetti reutiliza e reafirma – que legitima, 
portanto – a fim de analisar meus poemas, preferindo a 
semântica não da cisma mas da “paralisia”).  
         A dificuldade de relação com os impasses do passado 
recente da poesia, com uma época de violenta polarização 
estética e política, geraria efeitos que nomeio como: a afirmação 
dos projetos pela via de sua própria “degradação”; a tentativa 
de contorná-los com uma volta ao que o precedeu; a cogitação 
sobre o que pode significar ainda a poesia ou a passagem para 
outra coisa. Esses efeitos – que não deixam, aqui e ali, de 
associarem-se com a rejeição explícita da lógica da relação, que 
cala sobre ou que prefere manter-se à distância da idéia de 
passado – atribuiriam à poesia do presente um caráter de 
“cisma” em relação à herança. 
         Trata-se para mim, constatando determinadas 
características do contemporâneo poético e crítico, de atribuir 
sentido histórico ao discurso da poesia, procurar entender suas 
motivações próprias, suas linhas de força, as consequências de 
diferentes modos de inscrição no contemporâneo. A rigor, e é o 
ponto em que o ensaio termina, essas motivações não deixam de 
ter relação com as motivações do discurso crítico, strito senso, 
que não é menossituado ou menos cismado que a poesia, de tal 
modo que seria preciso lê-los em paralelo, como faço em outro 
ensaio3. 
         Se me refiro, em “A cisma da poesia brasileira”, à 
“vitalidade incomum” em termos de circulação de textos, 
publicações, etc., o faço para reiterar explicitamente que este é 
um dado importante, como se diz ali, “qualquer que seja seu 
sentido”, qualquer que seja a interpretação que possa ter. Repito 
aqui o trecho, o último parágrafo do meu ensaio, a que se refere 
mais diretamente Franchetti: 

 
Naturalmente, uma certa dose de mal-estar pode 
ajudar a aprofundar o reconhecimento dos 
bloqueios contemporâneos, exceto quando o 
sentimento de exaustão é levado ao extremo e 
subjugado finalmente ao papel “cultural” das 
instituições para quem a diversidade se reduz à 
catalogação, mais do que à confrontação, e à 
promoção de pessoas mais do que à formação dos 
públicos. Em todo caso, a atmosfera crítica um 



tanto melancólica, apontando nos poetas a 
ausência de “grandes questões”, é um sinal muito 
claro de que as questões mudaram ou que estão a 
ponto de fazê-lo. Ora, a insignificância do 
mundo, algo próximo da privação de sentido e de 
mundo, é a condição para que alguma outra coisa 
aconteça, se é verdade que ainda não aconteceu. 
A vitalidade incomum que se constata hoje na 
poesia brasileira (na circulação de revistas, 
textos e leituras), qualquer que seja seu 
sentido, é um dado que merece atenção na 
perspectiva daquilo que pode surgir. O fato de 
ser designada como responsável, ainda que 
faltosa, pelo sentido do contemporâneo mostra 
que, para muitos dentre nós, mesmo na “aflição”, 
a poesia permanece um lugar de promessa ou de 
maturação daquilo que advém. 
 

         O aspecto quantitativo, por si só, não tem um sentido 
pré-estabelecido, como parece pressupor às vezes a interpretação 
crítica, seja para suspeitar do valor da multiplicidade, seja 
para dar-lhe crédito. Muito ou pouco não tem um significado 
intrínseco. A “vitalidade incomum” pode significar tanto uma 
redução da literatura à “agitação”, no termo usado pelo crítico, 
quanto uma prova de maturidade da vida literária, ou do 
“mercado literário”. E pode significar ainda algo diferente 
disso. 

Nem por isso o volume de produção (e de circulação) 
deixa de ser uma questão importante. Pelo contrário. Ela 
acompanha de perto o problema das novas práticas poéticas e 
tecnológicas, dos novos modos (e acho que é preciso sublinhar o 
plural, para início de conversa) de relação com o texto, novas 
práticas também de prescrição cultural. Até por isso, a 
“vitalidade incomum” mereceria atenção crítica mais detida, 
mais detalhada, mais atenta a suas modalidades: nela também se 
manifesta uma idéia do futuro que está em jogo quando se fala 
de poesia. 

A mim, no ensaio em questão, interessava-me outra 
coisa: constatar quede fato existe uma atenção, uma demanda que 
é dirigida à poesia (quando é nomeada, solicitada, aplaudida ou 
denunciada), em especial nos momentos em que é requisitada 
energicamente a propósito do sentido do contemporâneo. Essa 
demanda a meu ver exprime (não importa se voluntária ou 
involuntariamente) o desejo ou a crença de que a poesia ocupe 
um lugar, que desse lugar possa surgir uma explicação para o 
que nos ocorre – mesmo que essa explicação tome a figura da 
impotência ou da ruína –, que ela seja transmitida pela 
“mensagem” do poeta ou arrancada do poema (da “má poesia”), pelo 



crítico, a golpes de leitura a contrapelo. Ou seja, para aquele 
que observa o pathos dessa cena crítico-poética, o lugar ocupado 
pela poesia – designada como formalização privilegiada, ou 
alternativamente como bode expiatório, do mal-estar do presente 
– não deixa de ser o espaço de uma “promessa” de sentido. 
Colocando a poesia no centro das atenções, agimos como quem a 
coloca no lugar de onde virtualmente poderia advir alguma 
coisa, nem que seja a evidência ou a revelação de nossa ruína.  
         O que pode soar como “defensivo” em uma economia 
reflexiva deste tipo é resultado de uma decisão 
crítica assumida que procura reconhecer e colocar 
provisoriamente entre parênteses o logro do desejo de deliberar, 
tanto quanto o da melancolia autodestrutiva. Estou convencido 
de que o assunto exige mais do que voluntarismo ou sacrifício: 
exige a capacidade de esclarecer o que nos une na “paralisia” 
(se quisermos colocar as coisas nos termos de Franchetti). 
Defender-se desse inconveniente também tem consequências 
críticas. 
         Não me interessava, por isso, naquele texto, a 
capacidade (maior ou menor) que os poetas atuais têm de 
responder à exigência que lhes é dirigida: o que designo como 
mais significativo ali é o fato de que debruçar-se sobre a 
poesia, de tê-la como forma ou como objeto de discurso, denota 
uma espécie de expectativa em relação a essa tradição, a esse 
gênero, a esse modo de olhar para o mundo. 
         Aí está todo o otimismo do meu ensaio, para além do 
fato de encontrar em alguns poetas exemplares (o texto está 
longe de ser uma antologia, a não ser para a lógica da leitura 
compulsiva) o rastro de uma “cisma”. Não me surpreende que 
tanto otimistas quanto pessimistas não tenham se sentido 
representados. É bastante provável, como pude notar nas 
diversas reações ao texto, que minha postura soe como otimista 
(para os “pessimistas”) e, ao mesmo tempo, pessimista (para os 
“otimistas”) – justamente, repito, porque começa por suspender os 
julgamentos deliberativos sobre o presente, e os considera, a 
eles também, como material de análise, como sintoma de alguma 
coisa da qual a crítica não deixa de fazer parte. 
         Não nego que meu ensaio tenha essa ambição de 
atingir e de deslocar os paradigmas da “suspeita” e da 
“confiança”. São paradigmas que fazem parte do campo do 
discurso crítico e que podem funcionar seja em cumplicidade com 
a aventura histórica da poesia, seja em relação de concorrência 
– como seria possível demonstrar. Tentar entender o efeito 
interpretativo do “mal-estar” contemporâneo é um modo possível 
da “crítica”, se é que esse termo pode de fato cobrir a 
pluralidade de modos (teórico, histórico, cultural, etc.) e de 
funções (pedagógica, avaliativa, interventiva, etc.) daquilo que 
se diz e se pensa sobre poesia.  



        A reflexão que proponho tenta levar em conta que o 
presente é sempre prisioneiro de suas próprias obsessões, de sua 
própria constituição, e que é preciso às vezes um esforço de 
anamnese histórica e teórica para reconhecer, não diria as 
exatas causas do mal-estar, mas alguns de seus pontos de 
concentração e de conflito. Por isso mesmo, não vejo quebra 
significativa de paradigma entre o que está em jogo na poesia 
contemporânea e o que está em jogo na poesia moderna em geral4. 
Porque o que chamamos de moderno sempre foi uma forma de mal-
estar ou, antes, de conflito com o contemporâneo; sempre teve 
como vetor um traçado de “crise”, mesmo no caso do otimismo 
fundador, historicamente vencedor (por exemplo, o das 
vanguardas). E assim floresceu (ou se degenerou, se quisermos). 
Este é meu ponto de partida. 
         Pergunto-me, enquanto apresento estes 
esclarecimentos, se a questão crítica sobre o contemporâneo não 
poderia ser formulada na forma de umarelação com o corpo: com o 
corpo doente, num caso, atingido por uma espécie de “metástase” 
que faz da multiplicação um sinal da morte (neste caso, a 
multiplicidade seria a degeneração de um mesmo corpo, do velho 
corpo); e, em outro caso, com um corpo renovado, fruto de um 
salto histórico e talvez “epistemológico”, capaz de configurar 
uma mudança de época, uma outra coisa feliz com sua idéia de 
múltiplo, idéia esta que, entretanto, aconstitui como unidade na 
relativa ignorância de sua inscrição histórica5. Meu interesse 
seria o de deslocar essas imagens do corpo uno e estável, esse 
padrão de saúde que designa a doença como simples desvio, 
tentando imaginar um corpo mutante, que sofre (se quisermos 
manter o registro do “mal-estar”) ou que experimenta – e que se 
alimenta da vitalidade conferida pelo mover ou pelo 
transformar do próprio sofrimento ou da própria experiência. 
Não haveria, neste caso, diferença essencial entre o corpo e sua 
mutação, sua “doença” por assim dizer. Descrevo tal experiência 
como o sofrimento da herança: de que maneira herdar o corpo 
glorioso da tradição (se é que tal corpo existiria como unidade)? 
o que haveria a dizer sobre nosso modo de herdar, que extrapole 
a oposição ampla e maçica entre a incapacidade de herdar e a 
indiferença à herança, entre a atribuição de doença e a 
atribuição de saúde? Ou, para questionar ainda a naturalidade 
do corpo, em um registro mais próximo da imagem: em 
que pose(s) ou em que postura(s) se mostra o corpo do 
contemporâneo?  
         Tenho claro que minha resposta a essas questões, ao 
mesmo tempo em que se baseia na imparcialidade de uma 
demonstração, também resulta em um modo de colocar-me no 
presente. Uma das maneiras que encontro (não há apenas uma) 
para dizer meu amor pela poesia é essa: pensar sobre o que ela 
significa, o que ela diz, o que ela faz, de onde ela vem e por 



caminhos se envereda. Pensar nas razões (históricas, poéticas, 
culturais) da poesia é um dos modos de ressignificá-la.  
         Em outras palavras, trata-se de uma postura, de um 
gesto interessado. Quem escreve um texto, um poema ou um ensaio 
sobre poesia, é sempre alguém para quem a poesia vale a 
pena (nem que seja – e há muitos exemplos – na medida em que a 
poesia preenche a função de trampolim para outra coisa). É um 
modo muito evidente de investir na (ou de especular, de lucrar 
com a) poesia. Será que é possível chamar a isso de otimismo?  
         Explicitando o teor daquilo que vai de pressuposto 
na minha postura, eu diria que precisamos, não de desalento ou 
de entusiasmo, mas de razões de reinvestimento. (A poesia e a 
arte não são as únicas que precisam disso; nada existe sem a 
atenção reiterada, a explicação contínua dos benefícios que nos 
trazem.) Desalento e entusiasmo, aliás, têm significados e 
políticas muito diferentes, de acordo com o 
contexto. Investir na poesia (e uso de propósito um termo que 
liga psicanálise e economia) tem um sentido ativo de atenção, de 
escolha, de discernimento – um ato de eleição que por si só já 
oferece resistência ao bordão jornalístico ou (até mesmo) 
pedagógico, o qual – graças a raciocínios contábeis, aliás 
bastante frágeis – têm designado a poesia como fenômeno 
anacrônico, animal em extinção a ser enterrado vivo. 
         Por isso, é cada vez mais importante distinguir esse 
discurso jornalístico, tão facilmente convertido em lugar comum, 
de outros discursos do fim – entre os quais incluo parte da 
crítica aqui chamada “pessimista” – com tonalidades críticas 
próximas da própria poesia, importantes para o modo poético de 
instalar-se no corpo do presente. 
         Não faz muito sentido para mim, da perspectiva 
assumida naquele ensaio, como alguém que reflete sobre a 
situação da poesia, escolher entre o coro dos contentes e o dos 
descontentes. Nem colocar-me numa lógica oracular sobre o 
destino da poesia. Prefiro pensar que pode ter interesse para 
meus leitores entender ou reconhecer no que escrevo alguns 
pontos de equilíbrio ou de desequilíbrio históricos sobre os 
quais se assenta a aventura moderna do discurso poético, e que 
continua a fazer desse discurso – para espanto de muitos, 
diante da alegada evidência de sua ruína – uma voz cultural de 
peso. Trata-se, como disse, de construir uma idéia do discurso 
poético que permita formalizar algo da situação complexa da 
contemporaneidade, naquilo que ela atualiza e modifica do 
discurso tradicional de crise, mostrando que o mal-estar coloca 
as coisas além da opção entre pegar ou largar o contemporâneo. 
Para mim, está claro que “pessimismo” ou “otimismo” não são 
suficientes para fundamentar as razões desses dois gestos. 
         Tudo indica que Franchetti está menos convencido 
disso do que da necessidade das triagens, da iluminação dos 



equívocos, da desmistificação da facilidade sobrevalorizada, da 
cumplicidade entre a prática do silenciamento e a política 
institucional dos favorecimentos. É sua visão do que seja 
“crítica” e do modo pelo qual ela age, o que no fundo envolve 
uma maneira específica de ler a tradição, de colocar-se nela, e 
também de ler o contemporâneo e seus diferentes jogos de força. 
Nesse sentido, trata-se de um crítico que se apresenta 
ostensivamente em situação, a partir de uma tradição crítica 
determinada, e que tem portanto interesses em relação ao efeito 
de justeza ou de contundência de suas posições. Para seus 
leitores não habituais, a quem se poupariam os equívocos 
específicos das intervenções rasamente pessimistas e otimistas, 
seria de extrema importântica entender melhor a coerência 
histórica e teórica de sua posição, uma vez que certamente já 
sentem nela a força da clareza e da credibilidade. 
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1 Cf. http://www.cronopios.com.br/site/ensaios.asp?id=4260 
2 Cf. http://www.germinaliteratura.com.br/sibila2005_acismadapoesia.htm 
3 Que deve ser publicado no próximo número da revista Teresa, da USP, com o 
título “As desilusões da crítica de poesia”. 
4 Remeto o leitor a um ensaio publicado na revista Alea (UFRJ): 
http://www.scielo.br/pdf/alea/v9n2/a03v09n2.pdf 
5 É, aliás, a crítica à “tese da multiplicidade” amorfa, pacificada (diferente 
da pluralidade no sentido daquilo que abre para as diferentes possibilidades 
e tensões de relação com a história), que dá início ao texto “A cisma da 
poesia brasileira”. 
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