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O TROTE DO CENTAURO

Para quem nasce em uma fronteira seca, a expressão, poé-
tica, linha imaginária se torna coisa comum. A linha imaginária 
consiste em um traçado invisível que divide dois países, a partir 
de marcos colocados em alguns pontos. Assim, para o fronteiri-
ço, cruzar essa linha diariamente, em ambos os sentidos, signifi ca 
não reconhecer as marcas escritas na terra − a geo-grafi a. De um 
lado e de outro, idiomas diferentes perdem, às vezes, o contorno 
defi nido e se misturam; certas expressões cruzam a linha imagi-
nária das línguas; o mesmo acontece com os gestos, com a culi-
nária, com as ondas sonoras das rádios, enfi m, com as culturas. 
Na fronteira, tudo se decide em termos de tradução, metáfora: 
levar uma coisa de um lado para outro, de contrabando, ou não. 
A fronteira é regida pelo signo da complexidade, uma vez que 
nela tudo se torna híbrido, miscigenado. 

Mais complexo ainda é nascer em uma fronteira e ao mes-
mo tempo ter ascendência europeia e indígena. A mistura cul-
tural passa a coincidir e conviver com a mistura racial, e, sobre 
uma fronteira, abre-se outra, mais profunda. Outra linha imagi-
nária, que se cruza a todo instante, e que se torna encruzilhada, 
e enigma. Some-se ao fato da fronteira, e da miscigenação racial, 
uma tendência atávica ao nomadismo, à viagem por vários con-
tinentes, a uma facilidade para aprender vários idiomas e viver 
em distintos ambientes culturais. Fronteira e nomadismo, assim, 
impõem um modelo de pensamento marcado pela hibridação e 
pelo movimento. Uma recusa da pureza concomitante com uma 
recusa da estabilidade; uma aceitação do diverso casada com uma 
compreensão da “semovência” das coisas, como diria Rosa. 

Os ensaios reunidos neste livro são o resultado desse modo 
de ser, nômade e fronteiriço. Assim sendo, estes tentam compre-
ender a poesia como linha imaginária, como lugar de passagem, 
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da letra para a voz, da voz para a imagem. Daí a necessidade de 
se pensar a poesia – e logo a arte – não como estrutura fechada 
e autossufi ciente − inclusive para o ato da leitura apenas −, mas 
como estrutura que se abre para a passagem. Das passagens de 
Benjamin às passagens entre textos e línguas, pensa-se neste livro 
em uma poesia como sincretismo midiático, em que uma mídia 
é canibalizada pela outra − o livro pelo fi lme, o fi lme pela canção, 
como ocorre no híbrido que é o videoclipe. Uma poesia que re-
sulta processos de sampling de textos, quadros, músicas e fi lmes, 
como o Histoire(s) du cinema, de Jean-Luc Godard. Enfi m, trata- 
se de pensar, no âmbito da cultura, em fenômenos e conceitos 
nômades, errantes. Um pensamento de fronteiras.

Os textos aqui reunidos foram escritos, em grande parte, 
durante o Estágio Pós-Doutoral que realizei na Westfälische Wi-
lhelms-Universität Münster (WWU), Alemanha, como bolsista 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecno-
lógico (CNPq), de janeiro a julho de 2007. Devo grande parte da 
sistematização das ideias deste livro a meu supervisor de pós- 
doutorado, professor Siegfried J. Schmidt. Além da pesquisa 
que desenvolvi em Münster, incluí aqui alguns artigos e ensaios 
publicados isoladamente àquela época, modifi cando-os sempre 
que necessário, para que se integrassem aos propósitos deste vo-
lume – entre os quais, o de revelar que, quando se pensam as 
relações entre a literatura e os meios de registro, armazenamento, 
comunicação e institucionalização de informações (ou mídias), 
temos a tendência de valorizar mais a parte humana desse “cen-
tauro”. O centauro é, aliás, um animal de fronteira. 

Mantive as referências bibliográfi cas tais como as consul-
tei na época, nas magnífi cas bibliotecas da Westfália. Sempre que 
não indicadas, as traduções dos textos, fragmentos e poemas em 
língua estrangeira são minhas. 

Agradeço a leitura amável e atenta dos meus alunos Maria 
A. Taboza, Alex Martoni e Julia Scamparini. 


