
  
 
 
 
 

ECO – PERFORMANCES POÉTICAS: A PRODUÇÃO DE PRESENÇA E O 
AFETO NAS CENAS CONTEMPORÂNEAS DE POESIA 

 
Anelise de Freitas (UFJF)1 

 

Resumo: O texto concentra sua atenção no panorama da cena contemporânea de poesia em Juiz 
de Fora, utilizando o sarau ECO – Performances Poéticas como estopim para o pensamento 
dessa formação de um cenário. A cena é constituída por certo intercâmbio de capitais externos – 
a macroestrutura – e internos – relativos à própria cena – a partir de seus agentes; enfim, um 
campo simbólico e uma produção de presença. O evento foi criado com o intuito de respeitar os 
processos de alteridade da voz, atravessando o limite do corpo sem rompê-lo. A vocalidade 
reintegra um ato perdido por nós: o desejo de restabelecer a unidade da performance. Esse é um 
ato de presença e, por isso, não é possível abordar a performance de maneira unívoca.  
Palavras-chave: cena contemporânea de poesia; ECO – Performances Poéticas; poesia 
contemporânea brasileira; vocalidade; performance.  
 

1. Efemérides & cartografia: notas indefesas 

Não pesquisar objetos, mas sim como determinado campo nos afeta. Quando 

Versiani opta por abolir o hífen entre as palavras auto e etnografia é porque esse 

neologismo é uma criação conceitual capaz de abarcar outras construções de 

subjetividade, isto é, busca superar essa dicotomia e driblar o encontro tempestuoso 

entre literatura e antropologia, a partir do lugar de enunciação e estruturação do discurso 

da pesquisadora. Se os poetas e críticos dançam em um mesmo lugar, a ação crítica 

nada mais é que uma leitura do ambiente em que se está imerso como produtor. Esse 

contrato estabelece um questionamento de paradigmas, já que falar de algo tão próximo 

pode gerar certos incômodos. O método de leitura, disso que denomino cena, se dará a 

partir da perspectiva autoetnográfica, ou seja, uma “prática auto-reflexiva” através de 

um processo de estímulo do próprio objeto que perpassaria a singularidade dos agentes 

(VERSIANI, 2005).  

Entendo a cena como um espaço social e pensando esse espaço social como um 

projeto de poéticas, continuo: cada um dos poetas que se relaciona com o complexo 

social do cenário possui um projeto que, via de regra, deve ser pensado e repensado 

como um fio condutor entre a ideia e a sua concretização, isto é, o conjunto de 

performances sociais e estéticas a fim de criar uma performance do escritor. Essa outra 

geografia intelectual contemporânea deveria, então, buscar sua produção de 

conhecimento através dos atos anthropos subjetivos e empíricos, sem reduzir sua 
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complexidade. Mas e quando o “‘blábláblá teórico não é o bastante’ para entendê-la?” 

(SANTIAGO apud OLINTO in VERSIANI, 2005, p.13). Compreender a autoetnografia 

como um método é pensa-la não como um gênero que mistura autobiografia e ensaio 

autorreflexivo, mas sim como um conceito flexível capaz de abarcar as lembranças, 

desejos e heranças culturais do sujeito produtor de conhecimento.  

 Os estudos literários têm, como observa Versiani (2005, p. 14), redefinido seu 

plano de ação e desarticulado o lugar habitual, assim, a partir do deslocamento do 

compromisso tradicional dos estudos de literatura e sua rearticulação aos “processos de 

produção, mediação, recepção e análise crítica”, o texto literário ultrapassaria “a 

interpretação do texto literário para o vasto espaço da comunicação literária vinculada 

com processos de produção, mediação, recepção e análise crítica”.  

Há, dessa forma, uma revisão dos paradigmas, com “múltiplas vozes sem 

síntese”, bastando uma mirada mais ampla para perceber a existência do outro 

interagindo com a “consciência de si” no processo crítico e na própria formação dos 

textos; a autoetnografia é a desconstrução do “mito da integridade do self” e, dessa 

forma, o outro não é mais objeto, mas uma subjetividade com a qual se estabelece um 

diálogo, longo e tenso, com a sua escrita (OLINTO in VERSIANI, 2005, p. 13-14). A 

autoetnografia é um método, portanto, uma prática. 

 
A noção de “literatura” é historicamente demarcada, de pertinência 

limitada no espaço e no tempo: ela se refere à civilização europeia, 
entre os séculos XVII ou XVIII e hoje. Eu a distingo claramente da 
ideia de poesia, que é para mim a de uma arte da linguagem humana, 
independente de seus modos de concretização e fundamentada nas 
estruturas antropológicas mais profundas. (ZUMTHOR, 2014, p. 16)  

 

 A fala inicial de Zumthor nos indica um conceito de poesia que nasce com a 

humanidade, uma necessidade antropológica que se estrutura na própria ontologia da 

linguagem e da condição do humano. Enquanto a ideia de literatura é, historicamente, 

recente, baseada em princípios sociológicos, ou seja, a literatura seria um julgamento de 

valor, cujos critérios são definidos pela própria sociedade, o que Eagleton chamaria de 

definição “historicamente específica” (EAGLETON, 2006, p. 14). Assim, a função da 

poesia seria demarcada pela própria função da vida humana; e a necessidade de poesia 

equivaleria à necessidade de vida. 
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 A leitura de poesia, de outro modo, deve ser pensada como um contexto social – 

um encontro geográfico de corpos que, através da oralidade, une o leitor-texto de 

maneira receptiva, dialógica e performática: as sensações perpassam não somente o 

corpo daquele que fala os poemas, mas também daquele que ouve. Ou seja, a relação da 

poesia com a sociedade é intrínseca, e cabe ao artista criar no desequilíbrio das relações 

dos corpos sociais. Segundo Zumthor a poesia, executada pelo sujeito, se insere na 

genealogia da linguagem humana. O campo está no plano do sentido, enquanto a 

presença está no plano do sentir. Assim, a partir de Bourdieu, e sua teoria do campo 

observo o cenário atual da poesia e um contraponto a partir do conceito de presença2 e o 

resgate do corpo3. 

Esse resgate do corpo, segundo Gumbrecht, é a presença. A produção de 

presença é espacial, não temporal, isto é, seu processo se dá a partir da presentificação 

de objetos que intensificam um impacto sobre os corpos. Defendo que a tensão entre 

presença e sentido deve ser mantida e colocada em jogo, além do questionamento de sua 

centralidade, pois a presença apela sim para o sentido [mas o sentido pela presença], 

entretanto o sentido não apelará para a presença. O sentido e a materialidade não estão 

dissociados; a mídia exerce o sentido. 

A ideia de cena surge da insuficiência de alguns modos de leitura, tais como os 

conceitos de geração ou movimento. A cena deve ser compreendida como um fenômeno 

cultural, já que agrupa agentes e produtos, em uma determinada organização social, que 

gere material empírico e atraia um certo público. O campo funciona com dinâmicas de 

disputa próprias e concorrência interna. Dessa forma, uma obra, dentro do campo, 

possui inúmeras leituras, o que promove certa instabilidade no sistema literário. O 

acúmulo de capital cultural e social agencia um alcance simbólico exponencial. É 

verdade, entretanto, que Bourdieu não dá conta do espaço e da vontade do agente social, 

ou seja, não avança sobre a perspectiva da experiência.  

 “Grupos sociais e comunidades se constituem” através das encenações das 

“formas verbais e não verbais de interação e comunicação” (WULF, 2013, p. 93). O 

paradoxo do mundo globalizado é que embora ele nos ofereça a promessa e os aparatos 

                                                             
2 Gumbrecht denuncia, a partir de um viés anti-hermenêutico, o predomínio, nas Ciências Humanas, de 
atribuírem “sentido aos fenômenos que analisa” (JASMIN in GUMBRECHT, 2010, p. 08).  
3 O conceito de Gumbrecht se opõe a Fenomenologia porque essa pretende manter a dicotomia mente x 
corpo – assumindo hierarquicamente o corpo – enquanto o alemão propõe, justamente, romper a 
dicotomia, ou seja, a presença seria justamente o elo entre corpo e mente.   
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para que acreditemos na possibilidade de estarmos em todos os lugares ao mesmo 

tempo, passando uma ideia de aldeia global, controle uniforme e massificação, também 

nos apresenta a divisão da sociedade de consumo em nichos cada vez menores, restritos. 

Ou seja, se até o século XX podíamos falar em movimentos e gerações, a partir do 

século XXI falamos em cenas e cenários.  

 

Uma das virtudes da teoria do campo é que ela permite romper com o 
conhecimento primeiro, necessariamente parcial e arbitrário – cada 
um vê o campo como uma certa lucidez, mas a partir de um ponto de 
vista dentro do campo, que ele próprio não vê –, e romper com as 
teorias semieruditas que só contêm, em estado explícito, um dos 
pontos de vista sobre o campo. (BOURDIEU, p. 43, 2004) 

 

 A presença e o afeto não são fundamentais à poesia contemporânea brasileira, 

assim aponta Leone, mas guiam e alimentam sua produção. Talvez seja necessário 

ampliar essas dimensões. Por mais que os formalistas discordem, a linguagem poética 

possui uma transitividade a qual só encontra seu complemento na presença de um texto 

frente ao seu leitor. O contemporâneo não é capaz de assegurar, mas isso que nos 

atravessa, o afeto, é capaz de promover ações através da presença.  

A vida afetiva na poesia contemporânea brasileira simboliza o nascimento de 

novas casas editorias, oficinas, revistas, coleções, antologias e o próprio trabalho 

poético é pensado com base no encontro. Ou seja, se na poesia contemporânea não 

falamos em rótulos, mas de uma aglutinação pelo afeto, a crítica deveria ocupar-se 

também das relações afetivas. Não para debruçar-se apenas sobre objetos que são 

queridos aos críticos, mas afetar-se nas relações poéticas (e não extrapoéticas).   

O corpo é quem diz se um texto é poético ou não. Sua atuação se reflete em 

efeitos sobre o físico. O prazer poético é também fisiológico. O ritmo é um caminho 

para esse deleite, essa provocação. Verso e métrica consubstanciam-se, engendram-se, é 

possível que nos façam cantar/dançar. Há ritmos, intrinsecamente relacionados com a 

linguagem, modificando-se a cada língua falada, em cada língua medida, lidos e 

performados através da voz. Na leitura que se faz de um poema, há um esforço para 

cumprir uma pluralidade de dispositivos próprios da leitura. A relação de troca, entre o 

eu e o mundo, ativa um corpo a corpo — e essa fisicalidade é o ponto de partida, a 

origem e o referente do discurso. Tudo passa pelo corpo. É ele quem dá as dimensões 
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do mundo — e tais noções espaciais se acordam às projeções físicas sobre o cosmo. É 

pelo corpo que se veicula certo estado de consciência confusa da presença, nesse mundo 

muito mais sensível que informativo, esse tal ser e estar tocado pelo universo.   

A “virada afetiva” marca certo combate ao status quo e à originalidade da 

criação, pois “ganha” quem souber organizar esses afetos. As curadorias e 

antologizações, além dos trabalhos de edição e organização, se tornam matrizes para 

trabalhos coletivos. O ofício artístico passa a ser uma fonte de mediação, mas não com a 

autonomia do fim.   

A voz do outro é uma voz que vem de outra parte, atravessando o limite do 

corpo sem rompê-lo, e a vocalidade é sentida como presença. Seja pela voz ou pela 

escrita, está se produzindo uma recepção, entretanto a oralidade possibilita a recepção 

coletiva. Em matéria de poesia “dizer é agir” (ZUMTHOR, 2014, p. 55). A performance 

não se aproxima unicamente da oralidade. Mesmo lendo silenciosamente procuramos a 

entonação dos sons.  

A leitura reintegra um ato perdido por nós: o desejo de restabelecer a unidade da 

performance. Esse é um ato de presença e, por isso, não é possível abordar a 

performance de maneira unívoca. Além da materialidade do livro e da presença na 

poesia oral, dois elementos ainda estão em voga: a presença do leitor (reduzido à 

solidão) e uma ausência (intensidade da demanda poética). A diferença entre poesia oral 

e escrita está na intensidade da presença. 

A contemporaneidade subjetiviza o espaço-tempo: um leitor de poesia a lê no 

presente de um devir não utópico, de estar sujeito à. Nesse processo, tempo e texto são 

espacializados, já que não somente a lembrança, mas a relembrar (também corporal) 

dessa presença (que não é temporal, mas espacial), forma parte desse contemporâneo. É 

no impacto dos objetos que produzem a presença, e é também através da relação 

espacial, que a poesia nos permite um contato muito marcado com esse artefato que é 

fonte da linguagem. E a linguagem é também produtora de presença (e não só de 

sentido):  

 
O ritmo ou o volume de um poema, por exemplo, ativam os sentidos 
de um modo que não se deve confundir com a atividade hermenêutica 
que atribui significados culturais determinados ao que tal poesia diz, 
assim como a vibração das cordas de um violino atinge os nossos 
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corpos a despeito do que possamos interpretar acerca da melodia em 
execução. (JASMIN in GUMBRECHT, 2010a, p. 09)  

  
É possível, então, apreender um sistema que para Zumthor se chama de 

performance. Ela só acontece junto à leitura, são coisas indissociáveis. Em um sarau 

essa se dá através da oralidade; a voz ganha seu destaque. Esse é um aspecto corporal, 

ou seja, o corpo também tem seu papel nesse jogo. Segundo o autor “o interesse crítico 

experimentado em relação ao leitor aparece inicialmente suscitado pela análise 

semiótica do ato de comunicação, ou pela teoria dita da recepção” (ZUMTHOR, 2014, 

p. 25) e “na oposição significado-interpretante, o espaço em que se estabelecem e 

desdobram as relações complexas entre o leitor e o texto lido, bem como as estratégias 

de leitura (ZUMTHOR, 2014, p. 26). Assim, trabalhar com a crítica literária é o corpo a 

corpo. A importância da performance se dá pelo simples motivo de que é ela que nos 

aciona o/para o texto. Colocar o corpo e as percepções sensoriais nos estudos literários 

“coloca tanto um problema de método como de elocução crítica” (ZUMTHOR, 2014, p. 

31), pois o prazer age como força motriz que é alegria e signo, representando a chave 

para a leitura. 

 

2. Outro espaço da literatura na cultura contemporânea  

a juliana magaldi disse no minidoc do Eco  

que Eco 

nasceu da ideia de ecoar ou como diria Lazzarini uma 

“diferença de tempo de mais de .08 segundos do som original” 

na física isso recebe o nome de reflexão,  

pois quando o som atinge uma superfície rígida reflete-se de volta.  

 

ou como a ninfa mitológica “de los montes hija  

de Eter y de Gea”  como nos disse Mestica,  

na página 81, como quando seu corpo fora  

despedaçado por pastores,  

enquanto sua voz continuava reverberando 

 

ainda na fala de Ju dizia 
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que “Eco” poderia também resultar da palavra “ecologia” 

o que remeteria ao convívio orgânico  

de tudo que vive na Terra 

oikós /casa/ logos /estudo/  

biótopos como o solo 

água, ar e a comunidade de seres 

vivos, ou seja, nada está isolado 

 

então Eco é um organismo  

vivo capaz de interações onde vive 

 

a divindade menor seria filha da união de Éter 

– a noite, o mar; e Gaia, ou seja,  

o primordial, o início, o despontar de todos os deuses  

– “salió del Caos y engendró ella sola a Urano” 

disse Mestica, na página 116 

 

então Eco é encontro da concentração constante  

de gases ampliada pelas frestas etéreas das noites de  

tertúlia com a força centrífuga de criação  

originária 

 

uma defesa do eco não  

como uma defesa do Eco 

mas da pluralidade 

 

uma defesa da aglutinação 

da cena como um espaço social 

como um projeto de poéticas 

 

essa outra geografia intelectual contemporânea deveria 

buscar sua produção de conhecimento  
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através dos atos anthropos subjetivos  

e empíricos, sem reduzir sua complexidade 

.    

com o deslocamento do compromisso  

tradicional dos estudos de literatura  

que ultrapassaram “a interpretação do texto  

literário para o vasto espaço da comunicação  

literária vinculada com processos de produção 

mediação                     recepção 

e análise crítica”, diria Olinto em um texto de Versiani, 

na página 14, enquanto penso que 

deve haver também uma revisão dos paradigmas 

com “múltiplas vozes sem síntese”,  

bastando uma mirada mais ampla para  

perceber a existência do outro interagindo  

com a “consciência de si”  

no processo crítico  

e na própria formação dos textos; 

 

a autoetnografia é a desconstrução do “mito da integridade do self”  

e, dessa forma, o outro não é mais objeto,  

mas uma subjetividade com a qual se estabelece um diálogo, 

longo e tenso com a sua escrita 

 

a autoetnografia é um método, portanto, uma prática.  

 

as performances poéticas como desempenho um áudio  

ficcionalizado de um corpus qualquer me disse que sempre  

pensou o evento assim, como “um jogador de alta performance”, 

uma atuação 

 

a leitura de um poema é também performance 
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apresentar um trabalho é  

uma performance, uma entrevista de emprego é 

uma performance, fazer um amigo é 

uma performance, lutar contra o golpe é 

uma performance, viver é uma performance 

 

a performance é um corpo vivo que implica uma presença  

e uma conduta (Hymes fala que a performance  

é uma conduta pela qual assumimos a responsabilidade) 

a performance concretiza e possibilita o reconhecimento da passagem 

da virtualidade à atualidade, diria Zumthor 

 

não acredito que a partir de hoje tenhamos uma definição do que seja performance, 

mas é preciso defender um modo de pensar a cultura 

entretanto, mesmo ocupando esse lugar, uma coisa parece unificar o conceito de 

performance: a presença do corpo (o 

da performance e o do outro).  

 

consequentemente, esse corpo vai se ligar a um espaço 

é o corpo que nos dimensiona e sente a confusão que é existir 

esse instrumento percebe a performance como força motriz  

da ordem da sensação que certamente  

constituiriam um saber não  

racional 

 

a existência é uma acumulação memorial,  que perpassa o corpo 

como diria Pignatari, no ano de 2011,o poeta não trabalha com,  

mas o signo linguístico 

 

o prazer poético é também fisiológico, mas não somente 

a métrica de um poema é capaz de nos fazer dançar por seus versos 

verso e métrica consubstanciam-se, engendram-se 
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e a métrica em relação com a linguagem, modifica-se 

a cada língua falada,  

lida,  

performada  

através da voz.  

 

o ritmo é um caminho para esse deleite provocado pelo poético 

o espiritual dá-se também no físico: a poesia, ou melhor,  

a leitura de poesia é também corporal 

a respiração é a força que move a métrica, 

o verso, o poema ao lermos um poema em voz baixa,  

mesmo assim, procuramos 

a entonação dos sons assim, recitar seria um rito, 

pois “aspiramos e respiramos o mundo,  

com o mundo,  

num ato que é exercício respiratório,  

ritmo,  

imagem  

e sentido,  

em unidade inseparável”, diria Octavio Paz falar  

poemas é tão poético quanto escrever poemas porque subentende-se que há uma união 

quando digo poesia oral falo em uma recepção pela acústica 

e digo mais, bem além: transmissão e recepção formam uma  

única participação e essa participação  

é a performance 
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