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Introdução 

 
Ezra Pound define literatura como “[...] linguagem carregada de 

significado. ‘Grande literatura é simplesmente linguagem carregada de 
significado até o máximo grau possível’” (POUND, 1977, p. 32). O raciocínio de 
Pound leva, tendenciosamente, a crer que é na poesia que se encerra a 
expressão maior da linguagem enquanto literatura. A metáfora no verso estaria 

RESUMO: O estudo busca resgatar o trabalho do 
paranaense, natural de Campo Mourão, Osvaldo Cícero 
Wronski realizado com a poesia. No início dos anos 80, o 
então escritor – hoje advogado radicado em 
Florianópolis-SC, publicou o livro Letra de forma pela 
editora FCC, apresentando poemas que desafiavam a 
forma e as convenções tidas como canônicas no que 
concerne à criação poética. Porém, como a própria 
proposta do presente simpósio expõe ao citar o teórico 
Hans Robert Jauss, o melhor caminho para a percepção 
do moderno é justamente a partir de seus contrários. É 
por estes caminhos contraditórios, conflitantes, 
instigantes, provocativos e até mesmo metafísicos de seu 
próprio caos que o poeta busca sua voz, através do 
rompimento com a linguagem e suas convenções o poeta 
atinge uma espécie de forma hermética de representação 
e significação que se finda em si mesma – ora flertando 
com o concretismo, criando representações maquínicas 
com caráter ainda futurista à época, ora com o poema-
práxis, projetando realidades mínimas, concisas, ao 
mesmo tempo que ressoa sentidos renováveis, como 
fora explicitado por Gilberto Mendonça Teles (1973), 
mantém-se e se superam mantendo-se. Com o aporte 
teórico de nomes como o do já citado Teles, além de 
Maurício Salles Vasconcelos (1999) e Marcos Siscar 
(2005) e de emails trocados com o próprio poeta que 
voluntariamente colaborou para a realização do trabalho, 
são feitas incursões interpretativas dentro de uma 
seleção de poemas da obra, identificando e demarcando 
os resquícios poéticos tributados aos grandes mestres e, 
consequente, os desvios e transgressões marcantes, as 
rupturas. 
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em lugar superior ao da metonímia na prosa. Pound continua suas postulações 
em sua grande obra “ABC da Literatura”, de 1977, sobre valor e permanência 
tanto do escritor quanto da obra, para Pound, “Literatura é novidade que 
permanece novidade” (1977, p. 33), retomando aí o conceito de 
atemporalidade. O bom escritor é aquele que consegue manter sua linguagem 
eficiente, precisa, clara (POUND, 1977, p. 36), somente assim ele seria capaz 
de captar, dentro de sua realidade, o que ela possui de “imortal”, aquilo que o 
momento possui de não-momentâneo, a atemporalidade dentro da 
temporalidade. A partir de tais considerações, Pound segue narrando seu 
método de seleção com seu paideuma, quais motivos o levaram e quais 
critérios foram utilizados na construção de uma das mais famosas vitrines da 
beletrística já produzidas pela crítica conservadora. De uma maneira que 
justifica o presente estudo, o autor ainda desafia os incrédulos de suas 
afirmações com a seguinte exortação: 

 
Há uma qualidade que une todos os grandes escritores: 
escolas e colégios são dispensáveis para que eles 
permaneçam vivos para sempre. Tirem-nos do currículo, 
lancem-nos à poeira das bibliotecas, não importa. Chegará um 
dia em que um leitor casual, não subvencionado nem 
corrompido, os desenterrará e os trará de novo à tona, sem 
pedir favores a ninguém. (POUND, 1977, p. 47) 
 

Certamente a característica mais marcante da poesia brasileira feita a 
partir da década de 1980 é a ausência das influências advindas de escolas 
anteriores, como se o novo a ser dito não o pudesse ser através das vias 
antigas, obsoletas e retrógradas, seus sinais são agora contaminações a serem 
evitadas. Como afirma Marcos Siscar (2005, p. 41) “Não seria incorreto concluir 
que ela [a poesia contemporânea brasileira] tem o aspecto de um movimento 
de retração ou de refluxo com relação às tensões das décadas anteriores.” 
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Existe hoje um novo paradigma 
que circunda o conceito de realidade, é o de que ela é mutante, instável, nova 
a cada dia; a tecnologia revolucionou os meios de comunicação que 
revolucionaram todo o resto. 

Tudo é novo, mas, ao mesmo tempo, nada é inédito, como se o novo do 
tudo fosse a cópia feita sobre tons diferentes, nada mais se cria. “Alguma coisa 
acontece hoje na cultura que não se pode mais ser descrita do mesmo modo 
que no passado” (SISCAR, 2005, p. 43). 

Parece que a inovação ganhou nova roupagem, num conceito ainda 
nebuloso de novo, como se a forma desse lugar ao conteúdo – interessante 
notar que este aval dado ao conteúdo confere, também, alterações à forma, 
nas palavras de Maurício Salles Vasconcelos: 

 
O que se faz notar, a partir dos anos 80, é a tendência de uma 
poesia citacional, o que nem sempre resulta em um texto 
autônomo, com a potência inaugural encontrável no modelo, 
mas no referendum, no aval culto para a manutenção das 
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cosas mentales de uma vanguarda cuja cena se desenrola na 
biblioteca, cada vez mais entendida como biblioteca 
multimeios (e não no corpo-a-corpo dos lugares fraturados, 
moventes, da cultura atual, reavaliadores de linguagens e 
identidades). (VASCONCELOS, 1999, p. 21) 

 
Novas formas de expressão são buscadas pelos autores, influenciados 

pelo advento da velocidade nos processos proporcionado pela revolução dos 
meios de comunicação. Sintomas desse novo conceito de criação são a 
brevidade, a auto-referencialidade ou egocentrismo, a secura expressional, o 
conceitualismo no sentido abstratizante (VASCONCELOS, 1999, p. 22), enfim, 
efeitos nascidos da presença da velocidade. 

Dentro desse contexto, escolhi o até agora desconhecido autor Osvaldo 
Cícero Wronski (1962-) e seu livro “Letra de forma” (1985) como objeto desta 
análise. Nascido em Campo Mourão – PR, Wronski hoje é advogado radicado 
na cidade de Florianópolis – SC e escreve esporadicamente para blogs. “Letra 
de forma” é seu único livro publicado, com cerca de mil cópias, a obra foi 
vencedora do Prêmio Estadual de Poesia “Luís Delfino” de 1984/85, em Santa 
Catarina. 

 
 
Brevidade, profundidade e atemporalidade 

 
A “brevidade” na poesia pode ser uma via de mão dupla, num sentido 

ela é rápida, ágil, imprevisível e surpreendentemente “pequena”, do outro lado 
a concisão explícita dos poemas e sua consequente condensação significativa 
são engenhos literários que ascendem a uma vastidão interpretativa. A poesia 
de Wronski encerra momentos luminosos, instantes interiores, humor, e ainda é 
possível identificar, além do concretismo visível, traços da poesia práxis em 
alguns momentos que apontam para certa crítica social. Sem paginação, a 
obra consiste de um total de 69 poemas, sendo nove postos em fundo preto, e 
algumas citações de poetas como Paul Valéry1 e Matsuo Bashô2. 

A concretude poética é a evolução crítica da forma, onde se toma 
conhecimento do espaço gráfico como agente estrutural, para além da letra, 
como diz o próprio título ambíguo da obra, “Letra de forma”, sem acento 
diferencial – forma ou forma? Ou, como definiu Gilberto Mendonça Teles, uma 
“[...] tensão de palavras-coisas no espaço-tempo. Estrutura dinâmica: 
multiplicidade de movimentos” (TELES, 1973, p. 251), a poesia concreta 
movimenta-se na página, as palavras dissolvem-se e as letras confundem-se, 
um quase caos que, se não nocauteia impetuosamente a linguagem como 
numa desconstrução de Derrida, remodela-a violenta e impiedosamente, 
preenchendo seus arredores com as forças pressurizantes da consciência de 
classe e da ironia mandatária. Teles assim define a modalidade: 

 
                                                           
1 1871-1945, filósofo e poeta francês, simbolista. 
2 1644-1694, poeta japonês, reconhecido por seus trabalhos com o haicai. 
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Poesia concreta: uma responsabilidade integral perante a 
linguagem. Realismo total. Contra uma poesia de expressão, 
subjetiva e hedonística. Criar problemas exatos e resolvê-los 
em termos de linguagem sensível. Uma arte geral da palavra. 
O poema-produto: objeto útil. (TELES, 1973, p. 252) 

 
Teles também inclui em seu raciocínio acerca do concretismo o conceito 

de ideograma, uma espécie de signo/símbolo linguístico/imagético portador de 
extensa gama de significações e possibilidades de interação e interpretação – 
tal definição já fora apontada por teóricos como Marshall McLuhan, na obra “A 
Galáxia de Gutenberg: a formação do homem tipográfico”, de 1962, e Pierre 
Lévy, na obra “A ideografia dinâmica: rumo a uma imaginação artificial?”, de 
1997, como possível substituta do sistema grafo/alfabético. Para Teles, 
inerente ao conceito de ideograma estaria um “[...] apelo à comunicação não-
verbal, o poema concreto comunica a sua própria estrutura: estrutura-
conteúdo” (TELES, 1973, p. 251). 

Selecionei alguns poemas a fim de tecer considerações interpretativas. 
Foram utilizadas imagem digitalizadas das páginas do livro para fins de 
preservação do estrato gráfico do poema e das singularidades tipográficas. O 
primeiro para o qual chamo a atenção é: 

 

 
 Imagem 01 (WRONSKI, 1985) 

 
Nota-se aí a crítica social que aproxima o poema da poesia práxis 

(COSTA, 2010, p. 5). O intertexto com o discurso clássico de Abraham Lincoln 
sobre a democracia cria, aqui, um efeito interessante com as palavras “pêlo” e 
“polvo”. A palavra “pêlo”, com seu acento circunflexo – obrigatório antes da 
recente reforma ortográfica da Língua Portuguesa, designa os pelos produzidos 
pelo corpo, que em geral são raspados por sua inconveniência e pela higiene, 
uma pessoa sem pelos implica, na visão conservadora, uma pessoa bem 
cuidada, civilizada e distinta; a aproximação da palavra “pêlo” com “povo” 
denota uma caracterização subversiva do povo, ilustrando uma suposta 
máscara da democracia criada pelo sistema capitalista que despreza o social. 
Já a formulação “para o polvo” acaba por confirmar o desprezo por parte do 
poder à população, trocando a palavra pelo nome do molusco troca-se também 
o alvo de todas as atitudes e formulações práticas e filosóficas em que se 
baseia o conceito de governo – trocando as pessoas por animais o poeta ilustra 
perfeitamente como o sistema enxerga aqueles que, na realidade, o sustentam. 

Também merece atenção a forma como o autor inclui-se no 
mundo/realidade em que vive, representada neste: 
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Imagem 02 (WRONSKI, 1985) 

 
Situado em sua contemporaneidade, no seu “hoje”, complexo, 

fragmentado, mutável e instável, aparece o apelo do eu-lírico ao simulacro, 
representado pelo “reflexo”, a imagem reproduzida e idealizada, associa-se o 
espelho a noções narcisistas sobre vaidade e efemeridade, daí o sentido 
totalmente incluído no contexto pós-moderno: diante da complexidade das 
relações humanas de hoje em dia, o simulacro, a fachada, é a melhor opção 
para portar-se e se situar na hiper-realidade. A fragmentação rubrica a não-
identidade autônoma do sujeito, obrigando-o a se definir a partir da diferença, a 
partir do outro, esse outro reflete o eu-lírico, pois mostra suas diferenças, aquilo 
que realmente se é seria o resultado de uma desconstrução da identidade a 
partir dos pontos onde se difere. 

Muito interessante também é a aproximação que o autor realiza com os 
poemas haicai. Wronski cita Bashô num elegante trocadilho posto como 
primeiro poema da obra: 

 
Imagem 03 (WRONSKI, 1985) 

 
O instante capturado do haicai caracteriza o crepúsculo, e o movimento 

da leitura segue para baixo, imitando o por do sol – grande exemplo de 
metalinguagem com auxílio do espaço-tempo e convenções de leitura 
prosaicas. Wronski trabalha com a concisão e dialoga com construções e 
formulações, pintando paisagens, imagens, instantes, como os apresentados 
nos três exemplos abaixo: 

 

 
Imagem 04 (WRONSKI, 1985) 
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Imagem 05 (WRONSKI, 1985) 

 

 
Imagem 06 (WRONSKI, 1985) 

 
Há um interessante intertexto no primeiro exemplo, a expressão “eu sou 

uma brasa, mora?” foi criada pelo cantor Roberto Carlos no tempo da Jovem 
Guarda e significava algo como o máximo, o radical, o irresistível – dialogando 
com a noite, temos, então, conotações boêmias sobre o estilo de vida, nota-se 
também a captação do instante de contemplação. No segundo exemplo vê-se 
mais nitidamente um único instante da noite, flagrado no piscar de olhos da 
coruja, iluminado por acaso pelo raio, é possível lembrar Edgar Allan Poe e seu 
corvo, símbolos do medo das trevas. No terceiro poema temos um caso muito 
interessante, em conversa realizada através de e-mail com o autor, fui 
informado por ele de que este corresponde a um haicai, e que também existe 
para ele uma outra forma, não publicada, citada da seguinte maneira no e-mail. 

 

 
Imagem 07 (WRONSKI, 1985)  

 
O autor chama a atenção aqui para o modo como as sílabas pulam na 

folha imitando o movimento do sapo, ilustrando a brincadeira pretendida, porém 
não realizada na época devido a restrições editoriais (WRONSKI, 2012). Sobre 
cotidiano, rotina, tédio, efemeridade e demais temas reincidentes na 
contemporaneidade, Wronski demonstra sátira e humor nos seguintes 
exemplos: 

 

 
Imagem 08 (WRONSKI, 1985) 
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Imagem 09 (WRONSKI, 1985) 

 
No primeiro exemplo vemos a desconstrução do conceito de amor, 

confundindo-o e mesclando-o com sexo como se um não existisse sem o outro 
e, portanto, um seria tão efêmero quanto o outro; depois da orgia de 
Baudrillard, é perfeitamente admissível a presença do sexo mesclado a 
pensamentos e afazeres rotineiros. No segundo há a confirmação da ironia, 
caso o “caso” do amor seja levado adiante, será a vez da outra moléstia 
advinda dele: o preço, seja ele financeiro ou pessoal, pagar-se-lo-há um preço. 
Interessante como o autor não conclui o segundo poema de maneira definitiva, 
aparentemente há uma abertura para afirmações de que, apesar do preço alto, 
o amor não é algo a ser evitado. 

Sobre metaliteratura, situação pós-moderna e situação do sujeito no 
contexto pós-moderno, temos a seguinte pérola: 

 

 
Imagem 10 (WRONSKI, 1985) 

 
Há uma ironia ácida do autor em relação aos estudos acadêmicos e 

consequente (pseudo?) intelectualidade em relação a uma real visão do 
mundo, como se fosse fácil, através do estudo exaustivo (afã ciência) alcançar 
certo grau de importância; porém o “difícil é falar em sã consciência”, ou seja, 
acordado, alerta para o mundo e para a sociedade, contemporâneo, na 
definição de Karl Erik Schøllhamer (2011, p. 9-10) uma pessoa “deslocada” da 
própria realidade e que, por isso, consegue enxergá-la e representá-la de 
maneira singular, criticando a razão pura, o eu-lírico dá seu grito desesperado 
e denunciador de que a razão mais esconde do que resolve. 

Para encerrar abordo o poema que, segundo o próprio autor, é o 
preferido dele e de quem o lê, chamado de Poema Concreto do Olho, já posto 
sobre fundo preto: 
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Imagem 11 (WRONSKI, 1985) 

 
É possível identificar, neste último, um clamor às relações pessoais não 

mediadas pela tecnologia, um apelo ao pessoal, “olho no olho” condensa-se 
em sua própria definição, descendo de forma espiral da instância ortográfica 
para a imagética, findando-se na imagem do rosto humano, conotando a 
importância da relação “corpo a corpo, olho no olho” das pessoas – hoje tão 
minada pelas interações cibernéticas. Vale lembrar que tais poemas foram 
produzidos no início da década de 80 e, ainda assim, até hoje, demonstram 
uma atualidade singular, um diálogo preciso com o contemporâneo.  

 
 
Considerações finais 

 
Uma obra de arte, invariavelmente, possui significações que ultrapassam 

os limites de decodificação e assimilação, apontando para camadas e 
possibilidades alhures à capacidade de um único indivíduo. A obra de arte 
necessita, portanto, da visita repetida, contemporânea ao tempo que passa. Tal 
definição condena, inevitavelmente, um considerável número de produções ao 
esquecimento – posto que ainda é, de maneira física e/ou virtual, impossível 
armazenar e catalogar todo tipo de informação produzida e circulada no globo, 
algo sempre estará “perdido”, ou ainda esperando para ser descoberto. A obra 
de arte sempre aguarda o estudante casual, desavisado, e curioso. Se a 
assertiva de Pound sobre arte e poeira possui alguma coerência, ela se 
manifesta quando certas obras, supostamente esquecidas, de repente 
reaparecem em estudos e debates. Para Pound, tais circunstâncias seriam 
facilmente explicáveis – tratar-se-ia justamente do trabalho de um bom escritor. 
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