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Justificativa

Leminski tentou criar não só uma escrita, mas

uma antropologia poética pela qual a aposta no acaso e

nas técnicas ultramodernas de comunicação não inibisse

o apelo a uma utopia comunitária. (BOSI, 2006: p. 522)

Paulo Leminski foi um dos herdeiros concretistas, com textos que exploravam as

camadas materiais do significante, e formas que deformavam ideias prontas de como um

romance deveria ser produzido. O curitibano contribuiu para a cultura brasileira dos anos 1960,

70 e 80, período este que nossa pesquisa se concentra.

O projeto do Prof. Dr. Manoel Ricardo de Lima, intitulado "Poesia, os anos 60, 70 e 80 e

um arquivo por vir: releitura crítica e desdobramentos para a produção contemporânea", tem por

finalidade propor uma releitura crítica de uma série de questões em torno de certo arquivo da

poesia brasileira na passagem do moderno para o contemporâneo, e o autor escolhido para minha

pesquisa foi Paulo Leminski, tendo seus dois textos, Catatau e Agora é que são elas como

objetos de estudo.

O primeiro, Catatau, é um dos livros mais importantes de Leminski, pois o romance-ideia

trata de uma hipotética vinda de René Descartes (o personagem Renatus Cartésius) para o Brasil,

junto com a companhia holandesa de Maurício de Nassau  e nos mostra ao longo dessa ego-trip

que a lógica cartesiana, Cogito ergo sum, não funciona no calor dos trópicos, invertendo a lógica

colonizador e colonizado. O texto não possui parágrafos e tem em sua composição algumas

marcas da poesia concreta como neologismos — "Orizontem" — , jogos sonoros — "joça posso

com juçara, mas aposto que quem jaguará jagunço com bagunça..." — e desconstrução de

ditados populares como, uma herança da poesia modernista de Oswald de Andrade, por exemplo,

como — "A pressa é mãe do precipício". Haroldo de Campos comenta sobre o quanto a poesia

de Paulo Leminski resvala para m projeto de uma "prosa-porosa":



Quaisquer que sejam as extravagâncias, anomalias ou disrupções do projeto leminskiano,

trata-se, fundamentalmente de um projeto de prosa. Um projeto ambicios, levado

minuciosamente à consecução, no qual a poesia (para falar como Walter Benjamin) é

apenas o método (não-cartesiano) da prosa. [CAMPOS, 1989, p. G4]

O segundo, Agora é que são elas, foi considerado um fracasso para Paulo Leminski e

seus amigos que acharam o texto cansativo e nem conseguiram terminar de ler. O texto possui

trinta e um capítulos, e faz um jogo com a funções do A Morfologia do Conto Maravilhoso, de

Vladimir Propp, que na história é o analista do personagem principal e pai da Norma. A trama

possui uma série de fatos que se anulam, gerando uma indefinição temporal da história. Para

Leminski, "Agora é que são elas é uma brincadeira com a mentira de escrever um romance

redondo hoje" [SCHNAIDERMAN, 1989, p.206], pois para o autor, os escritores do século XX

são incapazes de fazer um romance, pois este estilo é característico dos romancistas do final do

século XIX.

Além disso a leitura destas duas obras revela uma riqueza e inovação no gênero do

romance em diversos outros aspectos, e por isso que foram escolhidas como meu objetos de

estudo. Estou no projeto de pesquisa como voluntária desde abril de 2011, e participo de

reuniões baseadas na leitura de textos de Paulo Leminski e de outros autores como Ana Cristina

César, Torquato Neto, além de artistas plásticos como Hélio Oiticica e Lygia Clark. A finalidade

destas leituras diversificadas é tomar conhecimento do que estava sendo produzido, tanto na

literatura quanto em outras artes, neste meio entre o moderno e o comtemporâneo. Um relatório

foi produzido no final do ano com tudo que se foi lido e discutido nas reuniões ao longo do ano

de 2011. Meu sub-projeto, "Catatau e Agora é que são elas de Paulo Leminski: uma

antropologia poético-crítica", tem como proposta ler numa perspectiva cruzada a série que

poderia ser articulada a partir desses dois textos gerando um "arquivo por vir".

Objetivo

- Fazer um levantamento e mapeamento dos romances de Leminski, assim como seus ensaios,

traduções, poemas, entrevistas, além de textos críticos em periódicos   referentes ao trabalho do

autor;



- Catalogar e indexar o material pesquisado para organizar o estudo ao longo do processo de

formação do arquivo;

- Colocar Catatau e Agora é que são elas numa espécie de zona de contato e cruzá-los com

outras leituras críticas do passado e do presente, a fim de gerar um arquivo com uma perspectiva

aberta e anacrõnica.

Metodologia

- O projeto visa a realização de um banco de dados sobre Paulo Leminski para a Universidade

Federal do Estado do Rio de Janeiro- Unirio;

- Utilizarei as instalações do LAMAC- Laboratório de memória das artes e da cultura, na Unirio,

para levantamento, mapeamento, catalogação e indexação do material pesquisado. Este arquivo

por vir que será constituído no e para o LAMAC, terá a finalidade de servir futuros

pesquisadores   da universidade.

Cronograma

- A pesquisa, já que fora iniciada no mês de abril de 2011, terá duração de mais um ano;

- Os quatro primeiros meses serão dedicados ao levantamento do material necessário;

- Os outros cinco seguintes serão realizadas leituras críticas do que foi pesquisado e organizado,

além da produção de relatórios sobre o andamento da pesquisa.

- Os três ultimos meses serão destinados à finalização do projeto, reunindo tudo que fora

produzido ao longo do ano. Porém, se houver necessidade de mais tempo para a conclusão do

projeto, será sugerido mais um ano.
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