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Tema: As mtiltiplas faces do poesia

I. Em A Republica, Platao se manifesto contra os poetas. Como entender isso, hoje?

II. 0 que faz do poesia, poesia?

III. Poesia e conforto ou desconforto?

IV. Quais as diferen~as e as proximidades entre a can~ao e a poesia?

V. Todos os seres humanos sao poetas? (poiesis, grego: cria~ao) .-~) \n"" ,~eeL / 0." ", <0

VI. 0 que surgiu antes: a poesia ou a prosa?

o que aproxima e 0 que afasta os temas:

VII. Poesia e Matemeitica?
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1. Se queres penetrar no intimo da fisica, inicia-te nos misterios da poesia.
(Schlegel, Converso sobre poesia e outros fragmentos, p.115)

3. A forma perfeita e acabada das ciencias tem de ser poetica. Cada proposic,;:ao tem de ter um
carater autonomo - ser um individuo inteligfvel por si, involucro de uma inspirac,;:aochistosa.

(Novalis, Polen, p. 114)

6. Quem nao e capaz de fazer um poema, tambem so 0 julgara negativamente. A genuina crftica
requer a aptidao de produzir por si mesmo 0 produto a ser criticado. 0 gosto por si so julga apenas
negativamente. (Novalis, Polen, p. 122)

7. Poesia e a grande arte da construc,;:ao da saude transcendental. 0 poeta e portanto 0 medico
transcendental. (Novalis, Polen, p. 123)

8. 0 entendimento e a somatoria dos talentos. A razao poe, a fantasia projeta - 0 entendimento
executa. (Novalis, Polen, p. 141)

9. Todo poeta verdadeiro e muito mais capaz do que se pensa geralmente de raciocfnio exato e de
pensamento abstrato. (Paul Valery, Variedades, p.216)

11. La poesia es la palabra esencial em el tiempo.
(Antonio Machado, apud Adolfo CasaisMonteiro, A palavra essencial, p. VII)

12. A criac;eo poetica consiste em deixar ouvir atras de cada palavra a palavra essencial.
(Gerhardt Hauptmann, apud Adolfo CasaisMonteiro, A palavra essencial, p. VII)

13. 0 impulso para 0 usa literario das Ifnguas dos povos comec;ou com a poesia. E isso se torna
perfeitamente natural ao percebermos que a poesia esta primeiramente ligada a expresseo dos
sentimentos e das emoc,;:oes,e que sentimentos e eSsas emoc,;:oesSao particulares, embora isso seja
geral. (T.S. Elliot, A essencia da poesia, p. 33)

14. Cada epoca escoge su propia definicion del hombre. Creo que la de nuestro tiempo es esta: el
hombre es un emisor de sfmbolos. Entre esos sfmbolos hay dos que son el principio y el fin del
lenguaje humano, su plenitud y su disolucion: el abrazo de los cuerpos y la metMora poetica.

(Octavio Paz,EI signo y el garabato, p.30)

':. 15. A poesia e a expressao, pela linguagem humana reencontrada com seu ritmo essencial, do sentido
misterioso da existencia. (Mallarme, apud Lisboa, p.168)

17. A poesia acompanhou os agonizantes e estancou as dores, conduziu as vitorias, acompanhou os
solitarios, foi ardente como 0 fogo, ligeira e fresco como a neve, teve maos, dedos e punhos, teve
brotos como a primavera: fincou raizes no corac,;:aodo homem.

(Pablo Neruda, no orelha de Presentes de um Poeta, Vergara e Ribas eds., 2001)

18. A canc,;:aoe 0 resultado da articulac,;:ao entre as fases e defasagens das ondas verbais e sonoraS.
(Luiz Tatit, 0 cancionista)



19. A poesia e uma arte da linguagem; certas combina<;oes de palavras podem produzir uma emo<;eo
que outras neo produzem, e que denominamos poetica. Qual e eSSaespecie de emo<;eo?

(Paul Valery, Poesiae pensamento abstrato)

20. Vejo 0 texto (poetico) como uma produ<;eo multiplamente constituida por varios tempos:
a) os tempos descontinuos, dispares, rotos, da experiencia hist6rico-social, presentes no ponto
de vista cultural e ideol6gico que tece a trama de valores do poema;
b) 0 tempo relompago da figura que traz a palavra 0 mundo da vida sob as especies concretas
da singularidade;
c) 0 tempo ondeante ou ciclico da expresseo sonora e ritmado tempo corporal do pathos,
inerente a todo discurso motivado.

Nesse encontro de tempos heterogeneos dci-se a produ<;ao do poema.
(Bosi, 0 ser e 0 tempo da poesia p.123)

21. Como se forma 0 poeta?
a poeta nasce com uma especial intui<;eo.
o poeta alimenta-se de sensibilidade.
o poeta caminha pela imagina<;eo.
o poeta domina 0 sentimento.
o poeta aperfei<;oa-se com 0 artesanato.
o poeta joga sorrateiramente com a inteligencia.
o poeta enriquece com a cultura.
o poeta atinge a maturidade at raves de uma peculiar concep<;eo de vida, que as vezes se antecipa ao
andamento do tempo. (Henriqueta Lisboa, Vigilia poetica, p. 7 e seguintes)

22. Pavloviana (Jose Paulo Paes)
A sineta, a saliva, a comida
a sineta, a saliva, a saliva
a saliva, a saliva, a saliva

o misterio, 0 rito, a igreja
o rito, a igreja, a igreja
a igreja,a igreja,a igreja

a revolta, a doutrina, 0 partido
a doutrina, 0 partido, a partido
o partido, 0 partido, 0 partido

a emoc;eo, a ideia, a palavra
a ideia, a palavra, a palavra
a palavra, a palavra, a palavra.

23. Assim, entre a forma e 0 conteudo, entre 0 som eo sentido, entre 0 poema e 0 estado de poesia
manifesta-se uma simetria, uma igualdade de importoncia, de valor e de poder que neo existe na
prosa; que se opoe a lei da prosa - que decreta a desigualdade dos do is constituintes do linguagem. 0
principio essencial da meconica poetica - ou seja, das condi<;oes de produ<;eo do estado poetico
at raves do palavra - e essa troca harmoniosa entre a expresseo e a impresseo.

(Paul Valery, Poesiae pensamento abstrato)

24. a cancionista mais parece um malabarista. Tem um controle de atividade que permite equilibrar
a melodia no texto e 0 texto na melodia, distraidamente, como se para isso neo despendesse
qualquer esfor<;o. (Luiz Tatit, 0 cancionista)

25. Compor uma can<;eo e procurar uma dic<;eo convincente. E eliminar a fronteira entre 0 falar e 0

cantar. E fazer da continuidade (musical) e da articula<;eo (verbal) um s6 projeto de senti do.
(Luiz Tatit, 0 cancionista)
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