
  
 
 
 
 

MARCOS SISCAR: POETA-CRÍTICO CONTEMPORÂNEO 

 

André Vinícius Pessôa (UERJ/CAPES/FAPERJ)1 

Resumo: O texto tem como ponto de partida a leitura que o poeta, crítico e tradutor Marcos 
Siscar fez do ensaio “Poesia e modernidade: da morte da arte à constelação. O poema pós-
utópico”, de Haroldo de Campos. As afirmativas de Campos em torno da pluralidade de 
poéticas diversas, que serviram de prognóstico para a situação da poesia no Brasil, são 
postas em questão por Siscar, assim como o período denominado de “pós-utópico” e o fim 
das vanguardas. Tais prognósticos, ao serem reapresentados e revistos em sua historicidade, 
figuram como temas pertinentes para o debate sobre o contemporâneo.  
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As indagações críticas de Marcos Siscar, assim como a sua autoimagem de um 

herdeiro da crise do verso (e, consequentemente, da crise da poesia), trazem no corpo de 

sua obra ensaística uma progressiva perplexidade sobre o contemporâneo. Seus textos 

em prosa, interpretados por Masé Lemos, em “Marcos Siscar e a vingança da poesia” 

(2011), como um acontecimento crítico em devir, ou “espécies de ‘manifestos’ não 

vanguardistas, pois não fazem tábula rasa da tradição e tampouco são projetos fechados 

sobre o fazer poético” (2011, p. 8), apresentam não apenas ao leitor comum, mas 

especialmente ao leitor de poesia, algumas reflexões bastante pontuais. Nos parágrafos 

que se seguem, realizar-se-á uma breve exposição de alguns tópicos desse debate sobre 

o contemporâneo, a partir de textos escritos por Siscar, como “A cisma da poesia 

brasileira” (2010); “As desilusões da crítica de poesia” (2010); “A alavanca da crise: a 

poesia ‘pós-utópica’ de Haroldo de Campos” (2014a); e “O tombeau das vanguardas: a 

‘plurarização das poéticas possíveis’ como paradigma crítico contemporâneo” (2014b).2 

Com isso, pretende-se ressaltar a pertinência de algumas de suas questões, tanto para a 

poesia realizada hoje no Brasil, quanto para o diálogo crítico que a acompanha. 

                                                           
1 Vinculado à Pesquisa de Pós-Doutorado “O poeta-crítico no Brasil: tradição e contemporaneidade – 
ensaísmo crítico de poetas na literatura brasileira dos séculos XX e XXI”, coordenada pelo Prof. Roberto 
Acízelo Quelha de Souza, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com Bolsa de Apoio 
da Capes/Faperj. Contato: andreviniciuspessoa@gmail.com 
2 Os textos “A alavanca da crise: a poesia ‘pós-utópica’ de Haroldo de Campos” e “O tombeau das 
vanguardas: a ‘plurarização das poéticas possíveis’ como paradigma crítico contemporâneo” foram 
posteriormente publicados no livro De volta ao fim: o fim das vanguardas como questão da poesia 
contemporânea (2016).  
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A obra de Haroldo de Campos constitui-se para Siscar como “um dos lugares em 

que o contemporâneo se apresenta em sua maior potência de problematização” (2010, p. 

306). Na sua visão, tanto a produção poética quanto os textos críticos de Campos são 

indispensáveis para o debate sobre os atuais problemas da poesia. Siscar (2014b) situa o 

emblemático texto de Campos escrito em 1984, “Poesia e modernidade: da morte da 

arte à constelação. O poema pós-utópico” (1997), no centro da discussão sobre a poesia 

contemporânea brasileira, apresentando-o como um divisor de águas, por ter inaugurado 

uma percepção crítica inédita sobre o fim das vanguardas e apontado para a consequente 

coexistência de diversas poéticas, afirmativa incontestável quando se pensa a poesia do 

fim do século XX e do início do século XXI, não apenas no Brasil, como atesta Siscar, 

mas em países como a França.  

A diversidade pacífica de múltiplas tendências e projetos variados que pauta o 

debate sobre o contemporâneo desde então, como se sabe, encontrou apoio crítico 

sistemático na universidade e na mídia. Como exemplo pontual, Heloísa Buarque de 

Holanda, na introdução de Esses poetas: uma antologia dos anos 90 (1998)3, notou que 

  

a produção poética contemporânea se mostra como uma confluência 
de linguagens, um emaranhado de formas e temáticas sem estilos ou 
referências definidas. Nesse conjunto, salta aos olhos uma 
surpreendente pluralidade de vozes, o primeiro diferencial 
significativo dessa poesia (1998).  
 

A descentralização de estilos ou referências, que induziu a convivência de vozes 

variadas e dissonantes entre si, tornou infrutíferos os debates que antes fomentavam a 

disputa pela hegemonia no campo cultural. Posições que outrora se postulavam com um 

viés ideológico combatente diluíram-se num grande caldo cultural e passaram a atuar no 

mesmo plano de tantas outras, antagônicas ou mesmo indiferentes, num cenário amplo 

em que a multiplicidade de propostas adere a uma livre transposição de fronteiras.  

Em “A cisma da poesia brasileira”, artigo cuja primeira versão foi publicada em 

2005, Siscar chamou a atenção para essa “hipótese da diversidade” propagada pela 

crítica brasileira de poesia, que apontava para o fim dos antagonismos excludentes e o 

reconhecimento da convivência de variadas poéticas, a partir de projetos individuais, 

revelando não apenas um campo pluralizado, mas ecumênico em seu apaziguamento, 

                                                           
3 Disponível em: http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/esses-poetas-anos-90/ Acesso em: 22 mar. 
2017. 
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avesso a dilemas excludentes. Os chamados “lugares demarcados” de outros tempos 

foram substituídos pela recusa de posições estanques, postura comum entre os poetas e 

artistas da geração pós-68 – e o exemplo dado por Siscar vem de uma entrevista de 

Caetano Veloso, em que o compositor alude a um “automatismo” que definia 

determinados padrões estético-ideológicos fixos, os quais ele e seus contemporâneos 

não comungavam.  

Siscar, diante da constatação sobre a variedade de poéticas na produção 

contemporânea, assinala que as reações têm sido diversas e ocorrem tanto no campo 

político quanto afetivo, oscilando entre uma positividade do alívio e do empenho, e uma 

negatividade da melancolia e da repulsa. A armadilha da “hipótese da diversidade”, na 

sua visão, encontra-se num discurso que se mostra esquivo a uma possível (e 

dispendiosa) estruturação do presente. Parâmetros como “diversidade” e 

“multiplicidade”, nessa perspectiva, constituíram-se numa solução teórica bastante 

facilitadora em face da produção contemporânea e a contingência específica de sua 

atualidade. Modo também de se desviar da história literária em sua projeção 

encaminhadora, pois o trânsito entre continuidades e rupturas por ora teria sido deixado 

de lado. Para o ensaísta, esse diagnóstico da diversidade, repetido aos quatro ventos por 

poetas, críticos e teóricos, não deixa de ser verdadeiro, mas, por não ser problematizado 

como deveria, “esconde os dramas da contradição (dramas que, entretanto, o animam 

ou, alternativamente, o desanimam)” (2014b, p. 3).  

Na investigação do problema, diante da inquietação crítica de Siscar, o texto de 

Campos apresenta-se como “um episódio importante no estabelecimento desse 

paradigma da diversidade ao explicitar algumas de suas consequências críticas e 

poéticas” (2014b, p. 3). A tomada de consciência sobre o fenômeno da pluralidade da 

poesia contemporânea4, cada vez mais evidente nos anos que se seguiram, trouxe 

consigo o acerto de seu prognóstico. Ao aludir a uma percepção aguda que pôde 

pressentir, na fonte dos acontecimentos, a passagem dos projetos totalizantes de 

vanguarda à multiplicação das alternativas estéticas, a interpretação de Campos é tida 

hoje por Siscar como um “acontecimento crítico”, ou “um acontecimento relevante para 

se pensar a situação recente da poesia” (2014a, p. 83), dado o seu valor assertivo e 

                                                           
4 Siscar refere-se à citação que, a seu ver, “fez fortuna na crítica brasileira” (2014b, p. 3): “Ao projeto 
totalizador da vanguarda que, no limite, só a utopia redentora pode sustentar, sucede a pluralização das 
poéticas possíveis” (CAMPOS apud SISCAR, 2014b, p. 3). 
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histórico. Para o ensaísta, contudo, não foi apenas uma constatação neutra e distanciada 

do poeta sobre o factual, mas a própria aferição do fim do processo da poesia concreta 

naquele momento, “enquanto movimento coletivo e experimento em progresso” 

(CAMPOS apud SISCAR, 2014b, p. 3). Campos nomeou tal época de “pós-utópica”, 

mas não mapeou a cena que a acompanhava. Porém, esse lugar se mostrava verossímil 

pela própria inflexão histórica que o poeta assumia ao utilizar-se da sua trajetória como 

ponto de referência de uma poética de vanguarda que, no momento mesmo de sua 

escrita, passava a se reposicionar diante de uma “agoridade”5.  

Além de atestar o “fim das vanguardas”, Campos buscava tirar consequências 

estratégicas imediatas para si. Por isso mesmo seu texto ainda hoje apresenta uma 

contradição inerente. Decreta o fim de algo que, ao mesmo, tempo, se afirma. Numa 

ambivalência de propósitos, ao mesmo tempo em que aponta para a superação das 

vanguardas, ou o que Siscar nomeou de tombeau – o túmulo – das vanguardas, o poeta 

reforça a sua própria perspectiva vanguardista. O ensaísta vê nessa ambiguidade um 

“descompasso textual” em que “a constatação de uma pretendida pluralidade poética 

convive [...] com a estratégia retórica da legitimação crítica e histórica da vanguarda” 

(2014b, p. 4). Siscar alude ao texto de Campos como uma espécie de manifesto que 

proclama, com o fim das vanguardas, o próprio fim dos manifestos e, desse modo, 

mesmo que paradoxalmente, não perde de vista a validade dos valores disruptivos das 

vanguardas. Nesse sentido, o texto é exemplar por sinalizar essa proximidade do ideário 

de vanguarda com a contemporaneidade.  

Ao descortinar a tradição reverenciada desde os anos combativos da poesia 

concreta, Campos definiu seu estratagema de relacionar o “pós-utópico” a uma 

constituição progressiva de seu próprio projeto. Para Siscar, isso se evidenciou ainda 

mais pela centralidade que Campos atribui a Mallarmé, cujo poema “Um lance de 

dados” é tido como a referência fundadora para o Concretismo e “manancial de figuras 

fundamentais para a criação poética haroldiana, como a da constelação” (2014a, p. 85). 

A reiteração da referência a Mallarmé, num exercício de redramatização de suas 

leituras, aproxima a época considerada “pós-utópica” à vanguarda histórica, em que 
                                                           
5 “Agoridade”, termo relacionado à poética sincrônica de Haroldo de Campos, fundamentada num 
apropriar-se seletivo e não consecutivo da história, ou “o momento de ruptura em que um determinado 
presente (o nosso) se reinventa ao se reconhecer na eleição de um determinado passado. Descoberta 
(invenção) de um particípio passado que se comensure ao nosso particípio presente” (CAMPOS, 1984, p. 
249).  
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“Um lance de dados” figura como o “ponto de sutura do grande leque da tradição; ou, 

mais literalmente, no caso, como ponto de equilíbrio da alavanca com que o poeta 

pretende deslocar a leitura da tradição” (2014a, p. 85). Pois, em resposta à crise do 

verso, o poema de Mallarmé teria sido o propulsor do passo adiante, supostamente pós-

moderno em relação, por exemplo, a Baudelaire, cuja poética, amparada por formas 

tradicionais, estaria colocada nos limites da modernidade. 

Em “A alavanca da crise: a poesia pós-utópica de Haroldo de Campos”, Siscar faz 

referência às estratégias de funcionamento de que o texto do poeta lança mão. 

Tomando-o nos termos de “legislador” e “performativo”, o ensaísta comenta que 

Campos, na verdade, realiza o “pós-utópico” quando apenas parece fazer o seu 

diagnóstico. Essa centralidade de perspectivas, a partir do texto e de sua produção 

posterior, que não mais atende ao projeto coletivo da poesia concreta, revela o “pós-

utópico” como um lugar de ação, e não apenas e exatamente um campo de reflexão. 

“Ao princípio-esperança, voltado para o futuro, sucede o princípio-realidade, 

fundamento ancorado no presente” (1997, p. 268), escreveu Campos, que para situar 

uma poesia da presentidade, ou da “agoridade”, aludiu a uma “história plural”, que 

tornava válida a “apropriação crítica de uma ‘pluralidade de passados’, sem uma prévia 

determinação exclusivista do futuro” (1997, p. 269). Nesse sentido, a operação 

tradutória vinha a ser o dispositivo crítico indispensável para a poesia pós-utópica do 

presente. Assim Campos fecha o seu texto:  

 

O tradutor, como diz Novalis, “é o poeta do poeta”, o poeta da poesia. 
A tradução – vista como prática de leitura reflexiva da tradição – 
permite recombinar a pluralidade dos passados possíveis e 
presentificá-la, como diferença, na unidade hic et nunc do poema pós-
utópico (1997, p. 269).  

 

Campos, que na sua trajetória de poeta, teórico e crítico literário tanto referendou 

a sua obra e a de seus pares no centro das discussões sobre poesia no Brasil, ao 

constatar a dissolução dessa posição centralizadora e ver seu projeto pessoal emergir 

entre outras tantas poéticas possíveis, reafirmou em seu texto a potência de uma poética 

exercida junto à tradição. A herança que advém da opção pela escolha de um corte 

sincrônico da história não apenas se justificou novamente na seleção – no paideuma – 

como também (e principalmente) voltou a se afirmar prospectivamente na tradição e, 
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como consequência, na tradução, entendida como transcriação e transposição de 

diversas culturas e épocas em franca sincronia.  

A crítica de Siscar a Campos intenta retirar do “drama desse conflito de ordem 

textual” (2014b, p. 7) as pistas para o entendimento da “experiência do 

contemporâneo”. O “corpo colossal” do texto, que se refere à sua própria trajetória 

desde os tempos do Concretismo, é, nas palavras de Siscar, “estrategicamente esculpido 

para dar à vanguarda o lugar e a função de predecessor do contemporâneo, aquilo que 

realiza seu próprio fim” (2014b, p. 6). Ao projetar o texto de Campos no caráter de 

atuação e militância da poesia atual, na qual o próprio Siscar se encontra, o ensaísta 

conclui que “estamos envolvidos com as vanguardas, muito mais do que conseguimos 

admitir” (2014b, p. 7). A cena contemporânea, vista como a “pluralização das poéticas 

possíveis”, desse modo coincide com a perspectiva nomeada de “pós-utópica”, da qual o 

próprio Siscar participa, não apenas como crítico e professor universitário que a pensa 

sintomaticamente, mas também como poeta, ao revezar-se nas vertentes reflexiva e 

criativa.  

São mais de trinta anos desde o texto de Campos, e a nomenclatura “pós-utópico”, 

usada na época para definir o contemporâneo em seu sentido de ocorrência, ainda hoje 

carrega em si a questão se a poesia realmente necessita estar ligada a um projeto de 

caráter universalista e ao desejo de realização de uma suposta utopia. Lembra Siscar, em 

“As desilusões da crítica de poesia”, que  

 

a relação entre poesia e cultura é extremamente problemática desde 
pelo menos Baudelaire, e tem se manifestado não apenas na forma 
positiva do projeto, mas na forma problemática do tédio, da alienação, 
da violência, do sacrifício, do mistério, sem com isso carecer de 
sentido (2010, p. 172).  

 

Diante do viés culturalista, e o consequente questionamento que incide sobre a 

própria necessidade e a validade do poético – e quiçá do literário – para fornecer as 

respostas mais imediatas aos apelos do contemporâneo, Siscar põe em suspeição 

também a atuação da própria crítica. Tendo em vista a junção histórica de poesia e 

crítica como um vetor decisivo da modernidade, a crise da poesia, frente às questões do 

contemporâneo e ao próprio poema, é também a crise da crítica. Mais ainda, numa 

esfera maior, pertence à crise da cultura, num tempo em que a sombra distópica irrompe 
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como ameaça real a todo e qualquer arranjo, por negar o poético como possibilidade 

humana de realização.  

Nesse lugar incômodo em que cresce a necessidade de nomear e propagar uma 

determinada atitude de “resistência da poesia” (sem deixar de ter em conta a variedade 

de significados da palavra “resistência”), a inércia da ainda propalada “hipótese da 

diversidade”, com a consequente convergência pacífica de diversas poéticas, quer venha 

a causar reações positivas ou negativas por parte dos produtores e críticos de poesia, 

quer se posicione alinhada ou refratária às vanguardas históricas, agora se vê numa 

situação limítrofe frente à conformidade de suas posições.  

 

Referências 

 

CAMPOS, Haroldo de. “Poesia e modernidade: da morte da arte à constelação. O 

poema pós-utópico”. In: ______. O arco-íris branco: ensaios de literatura e cultura. 

Rio de Janeiro: Imago, 1997.  

HOLANDA, Heloísa Buarque de. Esses poetas: uma antologia dos anos 90. Rio de 

Janeiro: Aeroplano, 1998. 

LEMOS, Masé. “Marcos Siscar e a vingança da poesia”. In: ______. Marcos Siscar, 

por Masé Lemos. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2011. (Coleção Ciranda da Poesia.) 

PAZ, Octavio. Os filhos do barro. São Paulo: Cosac & Naify, 2013.  

SISCAR, Marcos. Poesia e crise: ensaio sobre a “crise da poesia” como topos da 

modernidade. Campinas: Unicamp, 2010.  

 ______. “A alavanca da crise: a poesia pós-utópica de Haroldo de Campos”. In: Remate 

de Males. Campinas, v. 34, n. 1, p. 81-94, jan./jun. 2014a.  

______. “O tombeau das vanguardas: ou a ‘plurarização de poéticas possíveis’ como 

paradigma crítico contemporâneo”. In: Alea: Estudos Neolatinos, v. 16, n. 2, Rio de 

Janeiro, jul./dez. 2014b. 

______. De volta ao fim: o fim das vanguardas como questão da poesia contemporânea. 

Rio de Janeiro: 7Letras, 2016.  

 

 

6151


