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A imagem reproduzida aqui é pouco mais do que uma etiqueta. Tem em
torno de 20 cm por 10 cm. Encontrei esse pequeno poster, uma colagem que
parece uma fanzine, um cartaz de “procura-se”, ou, ao contrário (“proteja-se”),
colado sobre a superfície de alumínio de uma banca de jornal no centro da cidade
do Rio de Janeiro, em agosto de 2015. A imagem é assinada pelo CRC, Coletivo
Revolução Cultural, e contém 4 fotos de ativistas identificados às manifestações
de rua de 2013 e 2014, que ocorreram no Rio de Janeiro e em outras cidades do
Brasil, replicando movimentos de juventude semelhantes que se disseminaram
viralmente pelo mundo a partir de 2010. As quatro figuras-personagens são:
Elisa Quadros, a “Sininho”, na época foragida da justiça; Igor Mendes, estudante
de geografia da UERJ, e ativista do Movimento Estudantil Popular
Revolucionário, que passou seis meses preso no Complexo Penitenciário de

Bangu, e foi libertado em julho de 2015 (ambos foram indiciados, junto com mais
21 ativistas, na chamada operação Firewall, ocorrida na véspera da final da Copa
do Mundo de 2014); Caio Silva e Fábio Raposo, supostos Black Blocs, acusados de
atirar o rojão que matou o cinegrafista da Band, Santiago Andrade, durante uma
manifestação de fevereiro de 2014 (ambos foram soltos em março de 2015 e
respondem em liberdade por crime de explosão seguida de morte). A morte do
cinegrafista é que propiciou a tipificação e a criminalização dos movimentos
sociais e das manifestações de rua, encurralando definitivamente as
manifestações apartidárias e extremamente disseminadas pelas cidades do
Brasil, que representaram um novidade no cenário político brasileiro. Em 17 de
março de 2016, no único dia em que Luiz Inácio Lula da Silva ocupou o cargo de
seu ministro-chefe da Casa Civil, em preparação para a realização de mais um
megaevento esportivo, as Olimpíadas no Rio de Janeiro, a presidente Dilma
Roussef sancionou afinal a Lei Antiterrorismo (13.260/2016). Difícil se
recuperar da ironia histórica de ter sido esta a configuração petista a votar a
fantasiosa Lei, que coloca em pauta no Brasil a figura internacional do terrorismo
contemporâneo, para satisfazer exigências de segurança do megaevento, ferindo
de maneira terminal os movimentos sociais, de onde vem o PT. A frase: “Proteja
esses lutadores; lutar não é crime”, inscrita no papel, dá nome aos bois. O
procedimento de “proteger” repete invertendo-o o dispositivo do “procura-se”
da identificação fisionômica de criminosos. A tipificação que realiza é uma
provocação polêmica que retoma o procedimento da lei policial, numa versão
visual e tipograficamente rebaixada e empobrecida. Trata-se de um
pronunciamento político. Não se trata de arte, do que se trata?
*
Uma certa poesia contemporânea parece recusar o problema definicional
da poesia, aquele que responde à pergunta: o que é a poesia? Seria este, talvez,
quem sabe, recorrendo a uma periodização, por uma questão de facilidade, o
problema da poesia moderna. Esta pergunta: o que é a poesia?, a pergunta sobre
a essência da poesia, deveria ser substituída pela pergunta pragmática: quando é
poesia?, como é poesia? transformando a poesia em modo ou condição

transitória, o que supõe que o mesmo texto possa ser ora lido como poesia ora
como outra coisa, dependendo do contexto em que é lido. Ou ainda,
radicalizando a coisa, se assumirmos o gesto do ready-made duchampiano como
gesto de abertura para a arte contemporânea, a partir do qual a arte se faz por
um simples fiat ars, caberia substituir a pergunta “quando é poesia” por: quando
não é poesia? (LEIBOVICI, 2007, p. 29) Jacques Derrida fala sobre a literatura,
mas a fórmula se aplica também à poesia: a literatura não tem essência ou
substância, ela tem funções (DERRIDA, 1998, p.29). Nenhuma frase é por si só
literária, “ela adquire sua função literária segundo o contexto ou a convenção, ou
seja, a partir de poderes não-literários” (DERRIDA, 1998, p.208).
Os poetas-críticos de Questions théoriques, que pretendo apresentar
brevemente a vocês hoje aqui, partem da afirmação peremptória e polêmica de
que não existe uma essência da poesia. A poesia não precisa ser reconhecível
como poesia para ser poesia, ela não precisa recolher em si traços que a fazem
assemelhar-se a algo que reconhecemos como poesia. Ela aposta, ao contrário,
em que a poesia está onde ela não parece estar, em algo que não se parece com a
poesia. A pergunta definicional poderia então ser reformulada em termos
transcendentais: quais são as condições segundo as quais a poesia é percebida
como poesia? Pergunta pelas condições de percepção e não pelo ser. A poesia
não é um objeto, mas uma experiência, uma prática, uma ação. Ela se refugia em
territórios absolutamente refratários ao que associamos ao poético, como por
exemplo um panfleto publicitário, ou quem sabe um pequeno flyer, como o que
vemos acima. Christophe Hanna, um dos poetas-críticos de Questions théoriques,
fala, por exemplo, de uma poesia-vírus, contra uma poética do bibelô. A poesia
atual, diz Hanna, corresponde à arte do desvio e da guerrilha urbana. “A poesiavírus, continua ele, se encontra em qualquer lugar em que a poesia procura
nascer e se fundir ou se infiltrar em territórios que não são tradicionalmente os
seus, ou seja, onde a poesia sai do livro vendido na seção de poesia da livraria
(ou mesmo nas galerias de arte ou instituições onde se organizam oficialmente
leituras de poesia), para agir no interior de outros sistemas simbólicos: o
outdoor urbano, o site digital de tendência, o jornal, a revista, o CD-rom
pedagógico ou enciclopédico, em suma, as mídias de informação corrente.”
(HANNA, 2003, p.26)

Não surpreende que em certos momentos o poema contemporâneo
atravesse o território criminal-policial. A exposição do artista conceitual norteamericano, Mark Lombardi, no Whitney Museum, em Nova York, por exemplo,
recebeu a visita de agentes da CIA, logo após o ataque às torres gêmeas, que
procuravam identificar nas curvas de suas “estruturas narrativas” relações entre
instituições bancárias e políticos que lhe haviam escapado, quem sabe
fornecendo a cifra para se encontrar Osama Bin Laden (HANNA, 2010, p.77).

Mark Lombardi. Global International Airways and Indian Springs State
Bank, Kansas City, c. 1977-83, fourth version, ML © 1999.
A questão relevante aqui é que os desenhos de Lombardi não eram, neste caso,
valorizados como objetos estéticos, eles podiam “trazer um esclarecimento único
a um problema coletivo” (HANNA, 2010, p.77). A narrativa visual de Lombardi
não está submetida em primeiro lugar ao critério do belo ou do prazer: ela visa
antes de mais nada a uma eficácia. Ela traz informações, saberes, articulando de
modo inseparável os campos da economia, da política, da sociedade e da estética.

Para uma certa poesia contemporânea, portanto, o poema não significa,
não tem sentido, nem um valor estético acima de tudo; ele visa a um “impacto
político”, tem a intenção de agir, é uma “ação direta” sobre a sociedade (HANNA,
2003, p.9)
Podemos desenhar um mapa das recentes intervenções poéticas (ou “póspoéticas”, como diria Jean-Maria Gleize). Estabeleçamos uma periodização
arbitrária e simplista, para efeitos desta exposição: a poesia “direta”,
“pragmática” ou “literal”, aparece, simultaneamente, no Brasil (Carlito Azevedo,
Alberto Pucheu, Eduardo Sterzi, Verônica Stigger...), nos Estados Unidos
(Kenneth Goldsmith...), na França (Jean-Marie Gleize, Denis Roche, os poetas de
Questions théoriques...). Ela se situa numa sequência posterior ao fechamento do
ciclo vanguardista, utópico (dos anos 1950-1980), que por sua vez deve ser
inserido após a sequência comunista (engajada, sartriana), substituindo o
engajamento político por um ‘linguajamento”, na apta expressão de Gleize.
Evidentemente essa periodização deve ser entendida cum grano salis, mas ela
sugere que situemos a pragmática pós-poética num contexto em que a política da
escrita poética não se dá mais por intermédio de uma “revolução da linguagem
poética”, isto é, na construção de uma nova linguagem no limite da legibilidade,
que “purificasse a língua da tribo”. Nas palavras de Gleize: “Os ‘pós-poetas da
nova geração [que emergem nos anos 1980 e 1990], longe de procurar cultivar a
ilegibilidade transgressiva, trabalham sobre as formas e os formatos das mídias
mais diretamente acessíveis a todos, as mais legíveis possível” (GLEIZE, 2011,
p.39).
Falar do grupo de poetas/teóricos franceses de Questions théoriques
requer uma série de precauções. Em primeiro lugar, a própria caracterização de
grupo está longe de ser evidente. Não há nenhuma homogeneidade de posições
entre eles, de forma que o próprio termo parece ligeiramente deslocado. Seria
tentador ver na formação do grupo uma sobrevivência vanguardista, o que
contradiria a hipótese autoformulada por alguns deles de se situarem em um
ciclo pós-utópico. Não me parece ser o caso. Falta aqui a mais mínima
homogeneidade de posições. O grupo é fluido, não uma entidade coesa, um
“grupo em fusão”, diria Sartre. A expressão “questions théoriques” parece ser
uma rubrica editorial mais do que qualquer coisa, da editora al dante (em

minúsculas), que joga com o nome de Dante Alligieri, superposto à expressão
corrente que designa o ponto do cozimento de massas comestíveis, “al dente”.
“Agência informal de amigos” talvez seja o modo mais preciso de definir o
coletivo. O grupo é projetado publicamente por um blog, http://www.questionstheoriques.com/, mantido pela também editora Anne-Laure Blusseau. Eis a
informação disponível ali, como resposta a pergunta de praxe do mundo digital
contemporâneo: quem somos nós?:
Questions théoriques reúne uma agência informal de amigos
provenientes de disciplinas diversas: filosofia, política, estética,
sociologia, poética, crítica literária. O nosso objetivo é trabalhar em
torno de questões emergentes hoje no transcurso de experiências
práticas de ação e de pensamento, que buscam ocasionar
transformações dos mecanismos cognitivos, das subjetivações
críticas, das formas de emancipação. A reflexão incide portanto em
particular sobre o andamento [allure] dessas questões e as noções
que elas mobilizam ou precipitam. Sobre os seus diferentes métodos
de circulação (novos suportes, novas práticas editorais, difusão...), o
tipo de critérios subjacentes que elas induzem, o seu modo de
recepção e de fixação em uma comunidade: os comportamentos que
elas introduzem.
A agência desenha o espaço de um coletivo heterogêneo que se organiza
sob o modo mínimo das questões ou perguntas, sempre no plural, emergentes,
ou seja, que se colocam agora, portanto de uma prática reflexiva (“teórica”), que
visa à transformação de realidades específicas. Sublinha-se também o modo de
perceber essas questões, a atenção à “allure”, ao estilo, modo, andamento, ou
comportamento das quaestia.
O coletivo é composto de poetas/teóricos em sua grande maioria ligados
de alguma maneira a Jean-Marie Gleize (alguns escreveram as respectivas teses
sob a sua orientação), nenhum deles exerce carreira universitária, a exceção
sendo o filósofo pragmático Jean-Pierre Cometti, falecido em 2016, mas que não
era poeta. Alguns são professores de Ensino médio, o que assinala um
deslocamento do lugar da teoria literária/poética, ou um fechamento da
Universidade às experimentações poéticas contemporâneas. Em seus livros
teóricos não comentam suas próprias obras, mas as de outros, integrantes do
grupo ou não. A teoria que cada um produz responde, no entanto, teoricamente à
sua própria prática poética.

Falemos brevemente de alguns deles. Christophe Hanna fala de OVNIs,
isto é, de Objetos Verbais Não-Identificados, para descrever os artefatos que
produz. A expressão aparece em 1995, no manifesto “La mécanique lyrique”,
assinado por Olivier Cadiot e Pierre Alféri. Os OVNIs são objetos que introduzem
uma dissociação entre experiência e interpretação. São objetos ambíguos, que
não podem ser acomodados em nenhuma categoria habitual conhecida, qualquer
tentativa de classificá-los conduzindo a erros taxionômicos. Os OVNIs se inserem
em uma zona comum, de escritos que organizam “as práticas correntes da vida
coletiva”; eles são “tributários de meios de representação espontaneamente
elaborados para assumir o controle de problemas públicos que ocorrem na vida
social” (HANNA, 2010, p.6). Um de seus livros, Les Berthiers, portraits
statistiques, é o resultado de uma pesquisa telefônica. Em 1993, Érick Schmitt
sequestrou 21 crianças de um jardim de infância (uma “école maternelle”) e suas
professoras em Neuilly-sur-Seine, na região parisiense. Alguns dias antes do
sequestro, Schmitt enviara uma carta a diversas pessoas de sobrenome Berthier
anunciando o que faria. Hanna liga para pessoas de sobrenome Berthier e lhes
faz uma série de perguntas pré-estabelecidas, seguindo o modelo do
questionário da pesquisa sociológica. O livro compreende 19 retratos de
Berthiers. Ao final, Hanna inclui o questionário que utilizou na pesquisa.
Franck Leibovici utiliza a noção de “documento poético” para descrever
materiais retirados de arquivos judiciários, devidamente recontextualizados, em
uma operação que transporta um documento do contexto de produção em uma
instituição judiciária para um outro contexto, o livro de poesia. Ele descreve o
processo como uma “implementação”. A definição é a seguinte: “a
implementação é a ativação de uma função de um objeto dentro de um quadro de
referência especificador e determinante. Esse procedimento faz assim como que
‘passar’ um objeto – ou um enunciado de nosso mundo quotidiano ao mundo da
arte” (LEIBOVIVI, 2007, p.35). Leibovici analisa o procedimento embutido em
Testimony. The United States 1885-1990. Recitative, do poeta “objetivista” novaiorquino, Charles Reznikoff, do qual Jacques Roubaud traduzira uma amostra.
Reznikoff retira os seus poemas integralmente de autos judiciários. Um pequeno
exemplo, não o citado por Leibovici:
The child was about eight years old.

For some misconduct or other,
his father stripped him naked, threw him on the floor,
and beat him with a piece of rubber pipe,
crying, “Die, God damn you!”
He tried to dash the child against the brick surface of the chimney,
And flung the child again heavily on the floor
And stamped on him. (REZNIKOFF , 1978, p.21) 1
Leibovici resume o procedimento de Testimony. Os textos de processos
judiciais compõem microficções reais que se tornam poemas ao serem
publicados como poemas “em uma editora de poesia”, as histórias todas
terrivelmente trágicas e heterogêneas são homogeneizadas pela publicação em
sequência, dispostas em pé na página. A “poetização” dos fragmentos ocorre por
estes indícios poéticos mínimos; as micronarrativas recompõem uma história
socioeconômica dos Estados Unidos de matiz épico, mas filtrada pelo micro “fait
divers”, por intermédio dos enunciados em primeira pessoa (testemunhos),
colhidos pelo sistema judiciário.2 O resultado é um ensurdecimento do páthos
dramático. O gigantesco painel de quase 600 páginas de microficções formam
uma história dos Estados Unidos, dividida em épocas e separada por regiões, de
escopo abrangente, mas apreendido em uma dimensão minimalista.
O Portraits chinois de Leibovici é composto de fragmentos de frases soltas
retiradas de uma pesquisa feita na internet em sites de organizações terroristas.
Ele se orgulha de não haver incluído em seu livro uma única palavra criada por
ele. A seguir algumas páginas do Portrais chinois, sem a formatação. No livro, os
versos são impressos soltos na página deitada em sentido paisagem, apenas a
frente da página é impressa, a página ao lado permanecendo em branco:
les mains attachées au volant,
le kamikaze conduisait un tout-terrain blanc
en toile de fond, une bannière portait le nom de l'organisation, qui
exige le retrait d'ici mardi des entreprises turques travaillant avec la
coalition
Uma tradução rápida: “A criança tinha cerca de oito anos./Por uma conduta
imprópria qualquer/ o pai tirou a sua roupa, jogou-o no chão, / e bateu nele com
um pedaço de cano de borracha,/ gritando: “Morra, que Deus te amaldiçoe!”/ Ele
tentou arremessar a criança contra a superfície de tijolos da chaminé,/jogou-a
novamente com violência no chão/ e pisou nela.”
2 Idem, p. 38.
1

dans une petite maison dans l'ouest de bagdad, à une date non
précisée
accusant les miliciens d'utiliser les lieux de culte
“comme des boucliers humains”
trois otages tenant des passeports turcs, agenouillés devant des
hommes
armés et masqués, vêtus de noir (LEIBOVICI, 2007b, p. 7-16)
O poeta, músico, cineasta, Stéphane Bérard realiza o que ele denomina de
“traduções em francês moderno”. Por exemplo, Charles De Gaulle. Mémoires
d’espoir. (Le renouveau 1958-1962) consiste em um livro de falsas memórias do
General, por ocasião da inclusão do livro Memórias de guerra, de De Gaulle, no
currículo da classe de terminale L, do Liceu, em 2010, no mesmo momento em
que foram reduzidas de quatro para duas horas as aulas semanais do curso de
literatura nos Liceus. Em anexo, Bérard transcreve a carta-petição de protesto
dos professores, sob o título equívoco “La littérature em phase terminale”, “a
literatura em fase terminal”. Ou ainda a sua “tradução integral” do Inferno de
Dante, que “atualiza” a Divina Comédia, torcendo o texto de Dante em todas as
direções e fazendo-o dizer de outro modo o que está dito no texto original, com
efeitos engraçadíssimos.
Bérard explora valências frequentemente humorísticas contidas na
interface com o original italiano e com traduções francesas que consultou. A
título de amostra, na coluna da esquerda transcrevo a primeira página do Inferno
de Bérard (BÉRARD, 2008), e na da esquerda os três primeiros tercetos do Canto
I do Inferno de Dante em italiano:
Chant I
À 45 ans, je me retrouvai dans une
[forêt,
Tout perdu vers la gauche.
C’est dur de dire comment j’ai
Eu peur, si ce n’était qu’à la gorge,
Aucune salive ne transite,
Dieu
Sait si pourtant j’essaye de déglutir.
Plus traumatisant cela semble dur,
Ceci étant, j’en tire leçons.

Canto I
Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!
Tant' è amara che poco è più morte;

ma per trattar del ben ch'i' vi trovai,

dirò de l'altre cose ch'i' v'ho scorte.

O “meio do caminho de nossa vida” (“Nel mezzo del cammin di nostra
vita”), onde Carlos Drummond de Andrade colocou a sua pedra, que significava
para Dante a idade de 35 anos (um homem ordinário viveria 70 anos), é
ligeiramente atualizada para os dias de hoje. O poeta agora tem “45 anos” (“À 45
ans”), e viveria até os 90! “Ché la diritta via era smarrita” (“Ayant quitté le
chemin droit”)3 vira “Tout perdu vers la gauche”, em que o “chemin droit”, a
“diritta via” dantiana (a “via reta”), é relido em sentido político, a perda do
caminho à direita tornando-se: “estar perdido rumo à esquerda”. A “selva” em
“selva selvaggia” (“selva selvagem”) é vertida pela paronomásia translinguística
“salive” (“saliva”), que explora em chave humorística, as dificuldades do dizer
(“quanto a dir qual era è cosa dura”), situando-o fisiologicamente na garganta
pela falta de saliva (“nenhuma saliva transita”). A blague de traduzir “selva” por
“salive”, determinada pela proximidade fônica, uma má tradução do ponto de
vista estritamente tradutológico, na prática transforma todos os “falsos amigos”
em “bons amigos”, sugerindo pelo humor e pela colagem improvável de sentidos
uma conversa insólita entre as línguas e poemas. O jogo malicioso da tradução
“integral” só se mostra integralmente com a comparação com o original e com
outras traduções para o francês.
Olivier Quintyn cria uma poética da colagem que atravessa toda a tradição
colagista, nas artes plásticas e na literatura, visando a criar uma teoria do
deslocamento crítico das imagens. Como exemplo desse procedimento, cito o
flyer de “biopolícia” que convoca a população de zonas urbanas-alvo para um
recenseamento biométrico obrigatório. Aqueles que não se dirigirem ao centro
de recenseamento biológico terão suspensa sua presunção de inocência
garantida por lei.
3O

ínicio do Canto I de Dante, na tradução francesa em prosa de Félicité Robert de
Lammenais (1910): “Au milieu du chemin de notre vie, ayant quitté le chemin droit,
je me trouvai dans une forêt obscure. Ah ! qu’il serait dur de dire combien cette forêt
était sauvage, épaisse et âpre, la pensée seule en renouvelle la peur, elle était si amère,
que guère plus ne l’est la mort ; mais pour parler du bien que j’y trouvai, je dirai les
autres choses qui m’y apparurent.”

Flyer de Olivier Quintyn: Biopolícia. Em aplicação da lei geral 1.28 dita
“perigo de escala”, a partir do 5 de março de 2005 nas zonas classificadas
como potencialmente seletivas em nome de critérios estritos os testes de
identificação retiniana et do genoma secundário tornaram-se obrigatórios.
O texto do flyer parodia o registro científico-jurídico-policial biopolítico,
exagerando apenas um pouco os procedimentos de controle racial implantados
nas grandes democracias, inclusive na França, nos últimos tempos, como medida

de controle das áreas de população imigrante. O cenário de ficção científica, cuja
linguagem é simulada aqui, contém elementos suficientemente verossímeis para
parecer um teste efetivamente realizado, a partir de uma lei que poderia (ou
pode) existir. Prova desse trânsito imperceptível entre lei e transgressão, o flyer,
que deveria ser distribuído no Festival Poésie/Nuit, foi considerado ilegal pela
direção do festival que se opôs à sua distribuição, pelo fato de Quintyn utilizar o
logo de Marianne, símbolo da república francesa (HANNA, 2010, p.44). O tipo de
procedimento é codificado pela chamada performance: uma instalação de obras
em espaços públicos não literários, que joga com a confusão do enquadramento
experiencial em que a obra se dá, no que constitui uma “extensão do conceito de
poesia”. A experiência ocorrida aí é poética, diz Christophe Hanna, vivida por um
“público real”, fora do enquadramento institucionalmente reconhecido como
poético (HANNA, 2010, p.43).
*
Há uma noção que atravessa todos os textos teóricos dos poetas-críticos
de Questions théoriques, a noção de dispositivo. É Francis Ponge quem a utiliza
pela primeira vez, no curto texto de Méthodes, “Le Dispositif Maldoror-Poésies”,
um saborosíssimo agenciamento pastichado de receita, anúncio publicitário
irônico e conselho, mas sobretudo um diagnóstico da ameaça representada pela
obra de Ducasse, capaz de afundar e içar ao seu bel prazer o navio da literatura
francesa. Faço do texto uma tradução operativa:
Julgue os avatares que ameaçam o seu espírito a partir dos sofridos
pela nossa literatura nacional.
Era preciso que isso lhe acontecesse, essa cãibra na mandíbula! E o
alinhador de esqueletos [rebouteux] nessa mesma ocasião capaz de
libertá-lo.
Aproveite essa lição. Muna a sua biblioteca pessoal do único
dispositivo que permite o seu afundamento [sabordage] e o seu
içamento [renflouement] à vontade.
Assim, suponhamos que após não sei qual leitura ele chore [pleure] no
seu coração como chove [pleut] sobre a cidade, ou que você se sinta,
ao contrário, ao mesmo tempo, febril ou embrutecido, como por um
raio de sol...

Abra Lautréamont! E eis toda a literatura virada ao avesso e
devolvida [retournée] como um guarda-chuva...
Feche Lautréamont! E imediatamente, ela volta ao seu lugar...
Para gozar a domicílio de um conforto intelectual perfeito, adapte
portanto à sua biblioteca o dispositivo MALDOROR-POESIAS.
Aprenda, ensine à sua família a maneira de se servir dele.
...A isso, por hoje, se resumirão nossos conselhos. (PONGE, 1999,
p.633-635)
Christophe Hanna define dispositivo da seguinte maneira:
um dispositivo textual é um agenciamento de elementos textuais de
formas e de naturezas variadas, retirados de um contexto-fonte e
situados em um contexto-alvo.
Esse contexto-alvo é um ambiente codificado, por exemplo, um livro,
um capítulo, um apêndice, ou até mesmo um cartaz tabular com
leitura indicada por flechas, um supermercado ou um peep-show: ele
pode portanto ser de formas, naturezas, gêneros diferentes.
[...] O dispositivo, por ‘efeito de disposição’, ou seja, ao provocar uma
interferência entre o código do contexto-alvo e o código determinante
do uso original de cada elemento, confere ao conjunto uma função
segunda, subsumida. O agenciamento induz em um outro plano uma
‘significação segunda’. (HANNA, 2003, p.91-92)
O exemplo é mais uma vez colhido em Ponge. Ponge é o poeta para o qual,
escreve Hanna, “a poesia é uma luta ativa (por meio de uma ação sobre a língua)
pelo saber contra o poder, o qual se define, em Ponge, antes de mais nada como
poder de controle do saber” (HANNA, 2003, p.85). A poética de Ponge conduz a
uma verdadeira “sedição epistemológica”. Há dois processos de censura social
descritos por ele: a falsificação e a retificação. A “falsificação” aparece nas
entrevistas radiodifundidas de 1967, e vem sugerida por Sollers. Ela descreve o
trabalho de manipulação editorial e midiática. Os responsáveis são uma classe ou
grupo definido, no velho estilo da teoria da conspiração marxista. Já a
“retificação” surge no “Carnet du bois de pins” e consiste em um processo bem
mais complexo e insidioso. A floresta de pinheiros é um organismo vegetal
circunscrito submetido a um ciclo biológico interno. A retificação da floresta
submete o conjunto das árvores à lei da produção humana, uniformizando-a.

Fancis Ponge. Citado por Christophe Hanna. Poésie action directe,
loc.cit., p. 89.
Ponge inscreve o processo em um cartaz com flechas situado na orla da
“Floresta de pinheiros”, que se presta a diversas leituras, utilizando-se da mesma
técnica de formatação de informação geralmente utiliza para desinformar o
público. Trata- se de uma solução paradoxal e subversiva, utilizar taticamente a
mesma retórica figural do código da informática para subvertê-lo, de uma certa
forma imunizando-se contra ele. “A retificação, escreve Hanna, é uma interdição
principial da diferença, um processo global que torna impossível qualquer
divisão ideológica interna, secessão, ou distanciamento crítico, portanto
qualquer solução transgressiva simples. É logicamente impossível imaginarmos
poder dirigir contra ela um discurso crítico.” (HANNA, 2003, p.90)
As flechas didáticas da tabuleta convidam a uma leitura combinatória,
possibilitando que o texto seja lido na vertical, na diagonal, além da leitura usual,
da esquerda à direita.
A noção é retomada e reelaborada por Hanna em nos dipositifs poétiques e
por Olivier Quintyn em seu livro Dispositifs/dislocations. Hanna sintetiza o
sentido de dispositivo como “potencial aberto de funcionalidades”, e o remete
com ressalvas às fontes filosóficas de Foucault, Deleuze e Lyotard. Enquanto a
noção nesses filósofos “determina uma ação difusa da sociedade sobre os
indivíduos”, o dispositivo poético inventado por Ponge consiste no inverso, na
ação do sujeito sobre as instituições e a sociedade (HANNA, 2010, p.14). Pareceme que Hanna aqui não vai fundo o suficiente na própria hipótese que levanta
sobre a retificação pongiana, que pode perfeitamente ser descrita como processo
de subjetivação.
A elaboração da noção por Foucault tem, me parece, importância crucial
para a prática de Questions théoriques; ela surge pela primeira vez em Vigiar e
punir, para designar o “dispositivo” disciplinar (FOUCAULT, 1988, p.153-191),

associado a uma série de termos afins, dos quais começa a se distinguir, como
diagrama, esquema, aparelho, máquina, maquinária, tecnologia, cristalizando-se
no “dispositivo” (diagrama, esquema, figura) panóptico. O termo reaparecerá
ainda na História de sexualidade. Vontade de saber, para designar o “dispositivo
de sexualidade” (FOUCAULT, 1978). A importância da noção foi reconhecida
pelos textos seminais de Deleuze e de Agamben sobre o dispositivo foucaultiano,
que oferecem respostas distintas ao sentido e à genealogia do conceito em
Foucault. Na entrevista que dá sobre A História da sexualidade, ele explica que o
“dispositivo” é um conjunto ou rede heterogênea, que não envolve apenas
discursos, ou seja, que não é de ordem unicamente linguística, razão pela qual é
preciso distingui-lo da noção afim, mas bem mais restrita, de epistéme, que
utilizara em As palavras e as coisas,:
Através desse termo tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto
decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições,
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas,
morais filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são elementos do
dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes
elementos. (FOUCAULT, 2000, p.244)
Claramente o que está em jogo aqui é a própria noção de poder.
Dispositivo nomeia o modo de inscrição e atuação do poder. Que não se encontra
em nenhum lugar particular, um ponto central de onde ele emanaria – “o poder
não existe”, diz ele provocativamente (FOUCAULT, 2000, p.248). O poder é um
“feixe” aberto de relações (um dispositivo...), ao mesmo tempo automatizadas e
desindividualizadas (FOUCAULT, 1978, p.178), inteiramente imanentes ao seu
campo, isto é, que prescindem de qualquer administração transcendente (chefe,
rei, lei, juiz) que geriria de fora o regime de dominação. O poder deve por
definição poder ser exercido por “um indivíduo qualquer”, o operador da
máquina, da qual é indissociável (FOUCAULT, 1978, p.178). Sua operação
essencialmente econômica consiste na distribuição dos corpos em um espaço
circunscrito perfeitamente organizado. O dispositivo é uma função homogênea,
impessoal e mecânica, que relaciona um campo ao mesmo tempo integrado e
heterogêneo, no interior do qual os indivíduos são produzidos e transitam nele;
ele não tem uma origem ou centro, já que é exercido uniformemente em todas as
suas partes. O poder não pode mais ser formulado juridicamente, exercido por

uma lei pessoalizada, que por ele seria responsável, e que o iniciaria; ele deixa de
fazer obedecer ou reprimir, já que não permite mais a exterioridade entre
obedecer e mandar, reprimir ou libertar-se, todas essa oposições sendo
integradas no interior de uma função automática e contínua, composta de
instâncias interligadas, heterogêneas, relacionadas em um feixe interiorizado
mas não-subjetivo, de elementos exteriores uns aos outros.
Qual é a relação entre a disciplina, que em sua configuração generalizada
consistirá em um panopticismo, e o próprio diagrama panóptico, o desenho ou
planta que figura a disciplina em funcionamento? O dispositivo não representa,
não descreve, não é a causa ou a fonte da disciplina. A disciplina não é uma
aplicação do panóptico, criado por Bentham. Foucault é claro quando afirma que
o esquema panóptico é “o diagrama de um mecanismo de poder levado à sua
forma ideal”, uma “figura de tecnologia política que se pode e se deve destacar de
qualquer uso específico” (FOUCAULT, 1978, p.181). Forma, ideal, figura, Foucault
fala também de utopia e “puro sistema”. O diagrama não antecede ao seu uso, ele
é contemporâneo a ele, e lhe confere uma figura; ele formaliza como que a sua
regra de funcionamento, sem que essa regra seja aplicada a partir dele.
Minha hipótese é que o dispositivo transcreve a seu modo o esquema
kantiano, como mediação entre os conceitos do entendimento e a intuição
empírica, correspondendo à função transcendental da imaginação. Ele é como
um “monograma da capacidade pura a priori de imaginação pelo qual e segundo
o qual as imagens tornam-se primeiramente possíveis”, na definição de Kant
(KANT, 2000, p.146). Foucault utilizará, com frequência, como vimos, um outro
termo muito próximo para designar a mesma coisa, o diagrama. E Deleuze
retomará como questão central metodológica a noção em seu “Méthode de
dramatisation”. O que ele chama de “dramatização” foi formulado basicamente
por Kant, como esquema transcendental, explica Deleuze. Trata-se da maneira de
a filosofia propor outros modos de colocar a pergunta sobre a essência e a ideia,
além do “o que é?” definicional, por onde comecei a minha exposição hoje. O que
é a poesia por oposição ao que não é poesia?, como questão fundante da
modernidade poética, recusada pela pós-poesia. A hipótese de Deleuze poderia
ser resumida da seguinte maneira: o esquema ou a dramatização promovem uma
saída do problema da essência; por meio dela a ideia se encarna, se atualiza, se

diferencia. Em suma, há outras perguntas melhores para pensar a essência além
de o que é?, como: quem? quanto? quando?, etc. (DELEUZE, 2002, p.131)
Qual é a rentabilidade do dispositivo, como o definimos, para a poesia,
que poderia explicar a sua reivindicação pelos poetas de Questions théoriques? O
poema-dispositivo é todo o contrário do poema-sujeito, autoformado, reflexivo,
autônomo, o poema essencial; trata-se de uma composição imanente, uma
articulação de elementos heterogêneos, impessoais, que não são submetidos à
ordem transcendente do autor, da obra, da tradição, do valor. Ele não se situa
fora do poder, não reage dialeticamente a ele; o poema mimetiza o procedimento
do poder, situando-se em uma zona praticamente indistinguível com relação a
ele, mas espaçando-o, como que esburacando-o ou rindo dele. Falar de texto,
citação, intertextualidade ainda assume uma subjetividade generalizada, onde as
obras individuais se dissolveriam. O poema-dispositivo, ao contrário, se dá como
combinação singular de elementos não-originários no espaço. A rede ou o feixe
de relações se dá num lugar exterior ao sujeito, e veremos adiante a importância
do espaço e do lugar para a pós-poesia.
A pós-poesia recusa precisamente o essencialismo da crítica do poema,
fundada por uma tradição que remonta ao romantismo alemão, e comparece na
modernidade sob a forma do poema mallarmeano, enquanto teatro privado e
fechado em si mesmo. A crítica terá palmilhado sob diversas formas o problema
de uma essência da poesia que fosse capaz de descrever o processo de
constituição dos objetos poéticos. Roman Jakobson nomeia essa essência de
poeticidade, ou de função poética. A definição é conhecida: “a poeticidade [...] se
manifesta pelo fato de a palavra ser percebida como palavra e não como simples
substituto do objeto nomeado nem como explosão de emoção” (Citado por
HANNA, 2003, p.12). Ou o gesto barthesiano de definir a escrita como
intransitiva, ou ainda a inscrição da poética no campo da “autonomia” ou da
“estética desinteressada”. Para citar apenas as definições mais célebres. Todas
elas inscrevem uma essência da poesia. Ao contrário, a pós-poesia se situa no
contexto de uma pragmática, transitiva, radicalmente desautonomizante e
interessada, de um uso público da poesia.
A cena inaugural e augural da pós-poesia é situada por Jean-Marie Gleize,
em um momento improvável, em seu primeiro livro de crítica de 1983, Poésie et

figuration4. Ali temos a primeira versão do que se tornaria o dispositivo, embora
o termo não seja em momento nenhum definido, na leitura prodigiosa que faz de
Lamartine, da décima-primeira Meditação, o poema “Le Lac”. Ao mesmo tempo
que Gleize é enfático ao afirmar que é desse lago que nasce a poesia lírica
francesa (GLEIZE, 1983, p.38). Poesia e pós-poesia têm portanto a mesma
certidão de nascimento. O diagnóstico a partir do qual Lamartine constrói a sua
poesia é basicamente inscrito no epitáfio dela: a “poesia morreu, é preciso
reinventar a poesia” (GLEIZE, 1983, p.20). A invenção de Lamartine consiste em
desenhar o lugar da poesia, o lago, como sujeito dissolvido inteiro fora de si,
colocando-se no espaço, destituindo o poema de valor artesanal, literalmente
posto “fora da arte”. O poema-canto é simplesmente recebido passivamente pelo
sujeito-suporte, ou sujeito-lugar (GLEIZE, 1983, p.33). Pois o lago é antes de mais
nada suas bordas, ele é a margem que o separa do que não é ele. Ou seja, ele não
tem nada dentro. O Lago é um buraco, “o buraco da pia, por onde tudo poderia
desaparecer” (GLEIZE, 2014, p.345), vai dizer Gleize a respeito do Lago de
Genebra, a que ele dedicou o seu livro Léman, outro nome do Lago de Genebra.
Será esta, me parece, a primeira versão da “saída” da poesia (sempre como duplo
genitivo, maneira de sair da poesia, deixando-a por assim dizer para trás, e de
sair com ela) que Gleize assinou como seu gesto maior e emblemático. A poesia
consiste em um fora do sentido, ela não está na mensagem, na significação, na
narrativa, mas na transmutação integral do sujeito in situ. Ao exteriorizar-se o
sujeito, ele se transforma em lugar. O lago se textualiza, perde a sua referência, e
vira lugar-poema, de institucionalização da poesia francesa (GLEIZE, 2014,
p.336-338). A poesia é apenas gesto, saída para fora, um dentro que é fora, o
poema em si é secundário, o que importa é a sua prática (GLEIZE, 2015, p.36-46).
Mas por que os lagos?, que ressurgem com uma insistência obsessiva na
prosa em prosa de Gleize. O que são eles? Buracos vazios que instalam o poema
no espaço, lugares em que a poesia se espacializa. Gleize é explícito: um lago, por
exemplo Léman, a que está associada uma longa tradição poética – Rousseau,
Shelley, Byron –, é uma pura superfície plana não-totalizável (o contorno de sua
totalidade não pode ser capturado), que pode ser reduzida a uma linha, a um
ponto. O lugar se transforma em palavra, lista de palavras, que são atos, ações. A
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poesia/teoria de Gleize se estrutura inteira enquanto lugar, uma topografia.
Poesia é instalação, arte corporal, land art que se realiza in situ, perfomance, diz
ele (GLEIZE, 2014, p.338).
Não há passagem ou periodização simples entre a poesia e a pós-poesia.
Gleize revê o problema a partir da “mise en page” do poema de Mallarmé, no
ensaio “Depuis que Mallarmé”, incluído em Sorties. A designação mallarmeana
“deste lugar (a página) como ‘o lugar’, que ‘terá lugar’”5 instaura a matriz da
saída da poesia para o lugar. Inaugura-se assim uma escrita fixada no quadrado
branco do papel, como lugar transcendental do poema, que determina toda uma
tradição do poema em pé, vertical, do poema-estela ou lápide, do poema-menir
ou monumento, espaço de inscrição que deve caber inteiro na página esculpida,
ou “dupla página”, teatral de Mallarmé. O que estaria em jogo aqui é algo como a
estela, tradução sugerida por Philippe Lacoue-Labarthe para o Ge-stell
heideggeriano (configuração, armação, literalmente, estante, pedestal), a palavra
destinada por Heidegger a conter a essência da técnica (LACOUE-LABARTHE,
2000, p.72). O poema ereto, estátua, técnico e poiético, em uma onto-estelopoeto-logia, poderíamos jogar com as composições lacouelabarthianas, é aquele
cuja essência cabe dentro da página do livro.
A essa tradição “verticalista”, que manifesta uma “fetichização” explícita
da página, uma desabusada e convicta “ideolatria poético-verticalista” (GLEIZE,
2014, p.128), Gleize opõe uma outra, de poetas cuja relação com a página se dá
de maneira instável e problemática. Os poetas “instáveis” citados por Gleize são
Ponge, mais uma vez, e Denis Roche. Para eles a página passa a constituir uma
dúvida. Não há saída radical da página, mas algo neles já não se satisfaz com o
que na página pertence a uma tradição dada da poesia. Seria Ponge, mais uma
vez, quem retiraria o poema da página, o que se mostra, de antemão, pela opção
estratégica pela prosa, quando o poema rendido à página mostra-se inaceitável
ou impossível. Trata-se de escrever a “formação de um abcesso poético” ou o
“assassinato do poema por seu objeto” (GLEIZE, 2014, p.128). Mas ainda aí, saise da página para de alguma forma reencontrá-la transformada de uma outra
forma. A página se modifica em tela do computador, em novos suportes digitais,
Gleize borda em torno do verso de Un coup de Dés: “rien/n’aura eu lieu/ que le
lieu”.
5

a página desmaterializada e imaginária, lugar dos sonhos, não nos abandona. A
saída definitiva da página, parece, será realmente praticada pelos poetas de
Questions théoriques.

Ricardo Basbaum e João Camillo Penna. Diagrama Manifestações de junho
de 2013. Segunda versão, montada na Galeria Jaqueline Martins, São Paulo,
novembro de 2016.
O dispositivo expande a página em circuitos interligados, como podemos ver nos
“diagramas” do artista brasileiro Ricardo Basbaum. Saímos do território francês
e voltamos ao território brasileiro, nosso ponto de partida. Voltamos também à
cena das manifestações de massa que se multiplicaram nas grandes cidades do
Brasil, em junho de 2013, cuja criminalização havia sido tema da imagem inicial
que analisamos. Trago de propósito um artista “conceitual”, que não temos
hábito de ver incluído na discussão sobre poesia, com um “diagrama” que se
notabiliza mais pelo que o difere da poesia visual, tal qual a conhecemos, do que
pelo que o assemelha a ela. Trata-se de um desenho esquemático, que espacializa
funções. Resumindo muito, a poesia visual é icônica, submetida ao modelo da

semelhança, o diagrama de Basbaum é topológico, uma composição imanente de
heterogeneidades singulares, inscritas em um espaço real e virtual. Leiamos
portanto o diagrama como poesia. A estratégia manifesta aqui sendo sair da
poesia com a poesia – para retomar o leit motiv de Gleize –, vale investigar o
procedimento diagramático, tendo em vista que ele repercute, a seu modo, o
dispositivo de Questions théoriques (e de Gleize). Eis o que dele diz Basbaum:
[...] diagramas desempenham o importante papel de conectar, mediar,
relacionar, associar – não de um modo passivo (que enfatizaria um
tipo de ligação diacrônica, linear ou dialética entre as diferentes
realidades do processo representado) mas de uma forma dinâmica e
ativa (apresentando-se como parte de um desenvolvimento
sincrônico e não-linear, no qual as duas realidades se interpenetram;
o diagrama é, de certa forma, a medida desta mistura) – matérias que
se revestem de heterogeneidade, indicando e construindo regiões de
contato. Podemos considerar que um diagrama será sempre gerado
como dispositivo relacionado ao local de proximidade máxima da
experiência, configurando um ‘mapa voltado para a experimentação
ancorada no real’”.6 (BASBAUM, 2016, p.70-71)
Para Basbaum, o diagrama é uma figura relacional dessa mistura e
articulação entre os campos da expressão, da experiência, da percepção e o
conceito. Ele figura precisamente essa conexão ativa e dinâmica, que se situa em
um movimento de transformação da realidade. Diagrama é “contato”,
“proximidade máxima da experiência”, traduzido em um desenho conceitual,
visual. Os diagramas de Basbaum se inserem no projeto NBP (New Basis for
Personality), ou seja, num programa de reestruturação psicológica social a partir
da arte, sob a influência do trabalho do psicólogo alemão, Kurt Lewin, Principles
of Topological Psychology (1936). Em suas próprias palavras: “NBP é um trabalho
em progresso que envolve aspectos de transformação, participação, política do
sujeito e da teoria do contágio”7. Seu trabalho opera nessa zona de interferência
experiencial com a realidade.
Observe-se, de passagem, a diferença entre o diagrama de Basbaum e as
“estruturas narrativas” de Mark Lombardi. As figuras de Lombardi compõem
sistemas interligados, ao modo de um organograma; nos diagramas de Basbaum,
6.
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as linhas não juntam células organizadas. As frases ou palavras funcionam como
leit motiven histórico-coletivos, placas sinalizadoras de acontecimentos. As linhas
circunscrevem lugares, são linhas-caminhos, pontilhadas, lisas, grossas, curvas
ou quadradas. Podemos ler o diagrama como um mapa de frases
topologicamente dispostas no espaço. Montado numa parede de 4 metros (ou 5
metros, em sua primeira versão, na Fundição Progresso, na Mostra
Pontotransição. Rio de Janeiro, agosto de 2016), o desenho adquire corpo.
Superfícies montadas em paredes em lugares, os diagramas são “site specific,” se
adaptam as condições do local e são alteradas conforme.
O diagrama de Basbaum pode ser relacionado ao dispositivo Questions
théoriques. Uma poesia-ação direta, que suprime as mediações e o
enquadramento da poesia tal como concebida pela tradição onto-estelo-poetológica, interfere na realidade, assim como o nosso diagrama produz um raio-x
transversal da realidade histórico-política recente brasileira, uma “história do
já”8, tomando como ponto de partida as jornadas de junho de 2013, lendo a
história que a antecede e a sucede a partir desse crivo. O centro do diagrama
contém a palavra “ruas”, o lugar da poesia e da arte moderna, vanguardista,
revolucionária, atualizado, em uma chave bastante distinta, por toda uma poética
das ocupações que se espalha viralmente pelo mundo contemporâneo, tendo
como horizonte a “insurreição que vem”, para citar o título de uma publicação
anarquista9. Os diagramas ocupam o espaço, montados na parede vertical, eles
ativam o vazio da sala em volta; reagimos experiencialmente a ele ao nos
colocarmos diante dele, em algum lugar da sala, e sermos impressionados por
ele. O diagrama não representa, nem significa essa história recente, embora
historie, date, quantifique, seus pontos salientes. Ele toma esses pontos-frases
para produzir um dispositivo espacial heterogêneo, um mapa de articulações em
movimento, ele próprio em movimento, incorporando novas frases e lugares a
cada versão. Poesia-arte em ação direta, pragmática conceitual, corpo virtual no
vazio em movimento.
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