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Poema 
com pão

LITERATURA / Dezlokado, a coletânea de microtextos e poeminhas de Marcos Fabrício diz muito com pouco

Amo você
Não como única mulher
Mas como mulher única

++++++++

O Ministério da Saúde adverte:
Menos Souza Cruz
e mais Cruz e Souza

++++++++

O verdadeiro zero à esquerda 
é aquele que só pensa 
em zero à direita

Poemas

www.correiobraziliense.com.br

Leia mais poemas de Fabrício

Oferta válida para as lojas Novo Mundo do Distrito Federal - DF, de 23/07/2010 a 29/07/2010. Foto ilustrativa. Estoque limitado a 05 
unidades por loja. O produto poderá não ser encontrado em algumas de nossas filiais ou terá prazo de entrega em no máximo 20 dias. 
Oferta válida para produto anunciado em 10X sem juros nos cartões: Novo Mundo/Visa, Visa, Mastercard, Diners e American Express. 
Crédito sujeito a aprovação. O Televendas Novo Mundo atende Brasília e região. Eventuais erros neste impresso têm preservado o 
direito de retificação.

Cód.: 23185

Nokia N97 
Desbloqueado

10X (0+10) NOS CARTÕES

179,90
À VISTA: 1.799,00
A PRAZO: 1.799,00
OFERTA SEM JUROS

» DANÇA 

MARCO ZERO
INVADE 
BRASÍLIA

O Marco Zero — Festi-
val Internacional de Dan-
ça em Paisagem Urbana
espalha-se hoje e amanhã
pelas quadras da Asa Sul:
108, 308, 508 (Espaço Cul-
tural Renato Russo) e 708,
das 14h às 17h30, com
apresentações de grupos e
solos em dança contem-
porânea. Segue depois, às
19h, no Museu Nacional
Honestino Guimarães, on-
de termina a noitada com
festa dos DJs Megaton Dub
e Pezão. O evento conta
com a participação de bra-
silienses como o grupo
Margaridas Dança, Ales-
sandro Brandão e Nara
Faria (ffoottoo). A companhia
Margaridas mostra a per-
formance Samambaia —
inspirada nos poemas de
Elizabeth Bishop, e, na
mostra Brasília de video-
dança com o Retina.

GRUPO
CANADENSE 
NO SEMINÁRIO

A companhia de dança
contemporânea Lamon-
dance apresenta-se hoje
na Mostra Brasília 2010,
Palco Livre do XX Seminá-
rio Internacional de Dan-
ça. O grupo canadense
estará, a partir das 17h, no
palco da Praça Central do
Pátio Brasil, com o espe-
táculo You, me and them.
À frente da companhia,
estão a brasiliense Moni-
ca Proença e a canadense
Lara Barclay, que ence-
nam espetáculo dividido
em duas partes. A segun-
da será exibida, na próxi-
ma quarta-feira, dia 28,
no mesmo horário e local.
Para hoje, além do espe-
táculo da Lamondance,
estão previstas apresen-
tações de dança flamen-
ca, com a brasiliense Ca-
pricho Espanhol, e de balé
clássico, com a Incena Cia.
de Dança, do Rio de Janei-
ro. Diariamente, até 31, o
Palco Livre sediará minia-
presentações de dança
das companhias que par-
ticipam do seminário,
sempre às 17h.

» ENCONTRO

BRASILIANISTAS
ENCONTRAM-SE
NO MUSEU

Seiscentos brasilianis-
tas debatem até amanhã,
no Museu Nacional Ho-
nestino Guimarães, a rea-
lidade histórica, econô-
mica, política, sociológica
e cultural do Brasil con-
temporâneo. Aberto ao
público, o 10º Congresso
Internacional dos Brasi-
lianistas (Brasa) atrai 400
estudiosos vindo do exte-
rior (Estados Unidos, Eu-
ropa, Canadá, Ásia e ou-
tros países latino-ameri-
canos). No evento, os par-
ticipantes doarão à Bi-
blioteca Nacional Leonel
Brizola 200 livros de 100
autores acerca dos estu-
dos realizados sobre o
Brasil. Com o material,
será criado o Espaço Bra-
sil com Z, único acervo
coletivo de brasilianistas
no país. Brasília foi esco-
lhida por conta dos 50
anos de criação da capi-
tal da República. A maio-
ria dos visitantes nunca
veio à cidade.

Fabrício: “O deslocado é esse sujeito que está na encruzilhada e a percebe como autoconhecimento”
Opoeta Marcos Fabrício Lo-

pes da Silva não tem dúvi-
das sobre quando desco-
briu a vocação literária.

“Escrevo desde o útero”, exclama.
Para esse brasiliense nascido e
criado no Cruzeiro Novo e que há
oito anos reside em Belo Horizon-
te, escrever é algo como uma ne-
cessidade seguida de prazer, ou
vice-versa. Ou como ele por fim
define: “Necessidade-prazer”. 

A ebulição criativa se deu com
mais intensidade nos tempos de
faculdade, quando cursava jorna-
lismo no UniCeub. O período de
afirmações e descobertas marcou
o início de novas amizades, espe-
cialmente com Gustavo, cocria-
dor do coletivo de poesia Repúbli-
ca do Pensamento. O que come-
çou como uma agência de comu-
nicação, com sede física, se tor-
nou uma “agência de poesia”. Com

a mudança para Minas Gerais, a
agência migrou para a internet
(em: www.republicadopensamento.
blogspot.com), mas a poesia de
Marcos recebeu seu primeiro re-
gistro físico, no livro Dezlokado. O
lançamento é amanhã, às 19h, no
Bar Raízes (408 Norte).

Na Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG), Marcos se tor-
nou mestre em literatura brasileira,
e atualmente é doutorando, na
mesma área de pesquisa. Na poe-
sia, a história é um pouco mais lon-
ga. O primeiro livro editado obri-
gou o escritor a mergulhar num
processo de “arqueologia literária”
e resgatou textos produzidos há vá-
rios anos. “O livro é isso, esse mate-
rial que surgiu antes da semente
vingar”, conta. E a semente caiu em
boa terra. E deu fruto.

O brasiliense não economiza
palavras ao definir as origens

sentimentais da obra de estreia.
“O Dezlokado nasce dessa neces-
sidade de dar conta dos nossos
sentimentos. E dar conta não é só
embalar os sentimentos, mas ser
abalado pelos sentimentos”, ex-
plica. A via de mão dupla descrita
por Marcos, entre se sentir deslo-
cado e impulsionado por sensa-
ções e experiências, parece pro-
vocar um efeito muito positivo.
“O deslocado é esse sujeito que
está na encruzilhada e a percebe
como autoconhecimento, como
essa possibilidade que nós temos
de lidar com a vida, a queda e a
levantada. O exercício é de que

abracemos essa tensão para ela-
borar”, revela. E apenas uma pe-
quena parte desse esforço está
impresso em Dezlokado. Grande
parte está postada no blog do Re-
pública do Pensamento.

A produção de Marcos é bem-
humorada, vibrante e crítica, e se
abastece do cotidiano, da cultura
hip-hop e de expressões e dita-
dos populares. Ataca a política,
mas com a perspicácia de quem
adora aforismos, trocadilhos e
um boa conversa filosófica.

Marcos não dispensa a boemia.
“Bar, doce bar”, ele brinca. Mas a fi-
losofia do autor é “pão e poesia”.

Responsabilidade e liberdade. “O
real sem imaginação não tem car-
ga nenhuma”, reflete. Pensar se di-
vertindo é tudo que o poeta meio
brasiliense, meio mineiro deseja
fazer. Se conseguir convencer ao
menos uma pessoa de que poesia
também é conhecimento, ele esta-
rá realizado. Ainda que, ele reco-
nhece, deslocado.

DEZLOKADO
De Marcos Fabrício Lopes da
Silva. 20 páginas, Emcomum
Estúdio Livre/Árvore dos
Poemas. R$ 10. Pedidos:
republicadopensamento
@gmail.com. Lançamento
amanhã, às 19h, no 
Bar Raízes (408 Norte).

Bienal da Poesia é cancelada
» NAHIMA MACIEL

Programada para acontecer
no início de setembro, a segunda
edição da Bienal Internacional de
Poesia de Brasília foi cancelada
por falta de verbas. Diretor da Bi-
blioteca Nacional e idealizador
do evento, Antonio Miranda já
começou a avisar os convidados,
muitos deles estrangeiros, que o
encontro não acontecerá este
ano. Realizada pela primeira
vez em 2008, a Bienal reuniu
mais de 100 poetas do Brasil e
do mundo em sessões de leitu-
ras, debates, oficinas, mostras
de cinema, palestras e até espe-
táculos teatrais.  Miranda já
contava com 80 convidados
confirmados para a segunda
edição, mas precisou cancelar a
bienal por falta de patrocínio.

Na edição de 2008, o diretor
conseguiu captar os R$ 2 mi-
lhões necessários para o encon-
tro de quatro dias. Este ano, no
entanto, Miranda não chegou
nem perto de 10% dos R$ 1,95
milhão aprovados pelo Ministé-
rio da Cultura para captação via
Lei Rouanet. Segundo o diretor, a
Petrobras havia incluído o recur-
so na programação de orçamen-
to, mas um contingenciamento
inviabilizou o patrocínio e a em-
presa liberou apenas R$ 150
mil. “Com esse dinheiro não dá
para fazer. Na edição passada,

eles colocaram na programa-
ção de recursos que pedimos e
aprovaram antes de sair a Lei
Rouanet. Este ano a lei demo-
rou para sair e, na última hora,
eles disseram que todo o di-
nheiro da Petrobras estava con-
tingenciado”, lamenta Miranda,
que também contava com R$ 15
mil do Fundo de Amparo à Pes-
quisa do Governo do Distrito
Federal. “Foi o único recurso do
GDF que conseguimos.” 

A assessoria da Petrobras ne-
ga ter se comprometido com o
valor total do evento. “O patrocí-
nio da Petrobras à Bienal de Poe-
sia de Brasília foi aprovado no
valor de R$ 150 mil, o mesmo va-
lor do patrocínio ao evento no
ano passado”, destaca a empresa. 

Em 2008, além do encontro
entre público e poetas, a bienal
também realizou concurso de
poesia infantil e publicou cinco
livros com poemas dos convida-
dos e das crianças premiadas.
“Este ano tinham mais de 20
meninos de todo o Brasil para o
concurso de poesia, crianças do
país inteiro estão mandando
poemas”, diz Miranda. “Além
disso as embaixadas já haviam
se comprometido em trazer au-
tores de todos os países.” 

O poeta e escritor Alexandre
Marino participou do evento há
dois anos e era um dos convida-
dos da segunda edição. Ele seria

responsável por ciceronear poe-
tas estrangeiros nos debates da
Biblioteca Nacional. “É uma coi-
sa lamentável porque a bienal de
2008 movimentou a cidade, a
área de cultura e literatura. Este
ano faria isso de forma melhor”,
acredita Marino. “O Antônio Mi-
randa é um Quixote. Ele vai fa-
zendo as coisas e, mesmo que
não consiga, batalha e vai atrás. A
crise no Governo do DF prejudi-
cou muito, apesar das dificuldades

inerentes ao evento. E depois a Pe-
trobras retirou o patrocínio.” Este
ano o tema da bienal seriam os
50 anos de Brasília. Miranda ha-
via programado uma homena-
gem a Ferreira Gullar, primeiro
secretário de Cultura da cidade, e
sessões de debates sobre a inte-
gração entre arte e arquitetura. 

Planejado para acontecer den-
tro da programação da bienal, o
Simpósio de Crítica e Poesia, or-
ganizado pela Universidade de

Brasília (UnB), não foi cancela-
do. “Vamos manter porque a
gente garante recursos da pró-
pria UnB. Está marcado para 8
de novembro”, avisa a professo-
ra Silvia Cyntrão, coordenadora
do simpósio, que este ano ho-
menageia o compositor Oswal-
do Montenegro. “É lamentável
o cancelamento porque a pri-
meira bienal foi um sucesso e
esta falaria de Brasília. A cidade
fica mais pobre.” 

Antonio Miranda: sem dinheiro de patrocinadores para tocar a  segunda edição da Bienal de Poesia de Brasília
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