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“E qual de nós, poetas, não adulterou o seu vinho?
Mais de uma mistura venenosa ocorreu nos nossos celeiros,

mais de uma coisa indescritível foi lá preparada.”

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim falou Zaratustra.
Editora Escala. São Paulo, 2013. Pg. 184
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apresentação
Né?

Apresentar um livro de poesia é algo suspeito, pois, como é de praxe, sempre 
convidamos os amigos para nos apresentarem e estabelecemos o maravilhoso e 
confortável ciclo dos irmãos em versos. Não é bom e nem ruim: é só suspeito. 
Pois bem. Mesmo debaixo de tal suspeita apresento o inapresentável. Apresento 
com a voz do poeta que nos diz:

A poesia em que habito

O poeta
que cá habita

caberia
em qualquer

beira
mas escolheu

esta
caveira!

O livro Aliterações, do Renato Gomez, foi pensado na forma de livro eletrônico, 
E-Book, o que, de cara, soa como um diferencial nas produções locais. O título 
faz jus ao conteúdo, pois o autor vai à caça de sonoridades próximas, utilizando 
para tal a repetição de consoantes e vogais em diferentes palavras. É a famosa 
rima ao contrário: palavras iniciadas por sílabas idênticas, do ponto de vista 
sonoro. As aliterações internas também acontecem. A busca é intermitente e, em 
meio às aliterações e assonâncias, algo de inaudito acontece. Os poemas 
percebem e reproduzem o desejo da voz do sujeito lírico:

Busca

Se quer
se acha
Search

O livro está dividido em cinco partes que apalpam diferentes horizontes de 
sentido: “Ali, ter ações”, “Alô! Sim(n), ações”, “Ali, ter amores”, “Nato reza” e 
“Poemas, sou tu(s)”. Porém, a técnica escolhida (aliteração) permanece como um 
bordão que insiste em soar o sonar dos versos. O pop e o minimalismo se 
entretecem em vagas de vocábulos cotidianos. A pluralidade, a transitividade, o 
anacronismo, a poética do olhar e a mediania são traços que distraem mas 
atraem: é a poesia do presente buscando uma identidade que sabe estar ligada à 
diversidade. A poesia do presente está no futuro:

O amanhã ser
O tecer

o não tecer
o anoitecer

o amanhã tecer...
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Todo livro é um ensaio para o próximo. O livro de Renato Gomez, Aliterações, 
não foge a regra. Um poeta espanhol, António Machado, afirmou que “um 
caminho se faz ao caminhar”. Intuitivamente Renato entendeu o mote. 
Apresentamos então seu primeiro passo, no momento em que nos dá “Bom dia” e 
segue:

Bom dia
e o bonde ia
ia pra onde?

Pra que
lugar

você quer
que vá

o bonde?

Ruben Vaz Cavalcante [Binho]
Rondoniense da gema, nascido em Porto Velho, às margens do Rio Madeira, num 
dia ensolarado do século passado. Professor universitário e artífice arteiro (poeta, 

cantador e violeiro).
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ali, ter ações
[parte primeira]



ALITERAÇÕES

9

Aliterações
Ao ler ter ações
ao escrever, reações
ver as lições
fazer as alterações
viver as intenções
Ali, ter ações!

[parte primeira]



TER O ter
é
Out!
Tudo
É não
Ter
Nada!
Never!
Forever
É ter na mente!
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[parte primeira]



SER O ser
é
User:
Use!
Code:
Cadê?
Login:
Lógico.
Logoff:
Próximo...
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[parte primeira]



O AMANHÃ SER O tecer
o não tecer
o anoitecer
o amanhã tecer...
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[parte primeira]



TECER Ser
Ter 
sem ter
não ser
Ter 
Ser
tecer
o que
quiser...
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[parte primeira]



O ARABESCO NO TEAR
DA MOÇA

Arte
no tear
entrelaçar
artelaçar
tecer
arte ser
tecer no ar...
A moça 
que 
tece
um arabesco
aéreo
em seu tapete
de realidade
imaginada...
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[parte primeira]



DILEMA Poema ou Poesia?
Rimar com a ema
ou com ironia?
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[parte primeira]



ADMIRÁVEL POEMA
NOVO

métrica
mínima
rima
“arritma”
formas
áfonas
sílabas
explícitas
versos
dispersos
estrofes
catástrofes
figuras 
de linguagem
de pensamento
e num momento
eu lírico
soneto
Enredo
é cedo
excedo
expresso
as margens

há margens
às margens
linguagens
só imagens
sondagens

só ondas agem
num instante

na estante
um título
um  texto
um teste
uma tese
dividida
sínteses

e antíteses
uma divida

uma vida
uma poesia
um poema
admirável 

e novo:
liberdade!
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[parte primeira]



A POESIA EM QUE
HABITO

O poeta 
que cá habita
caberia
em qualquer
beira
mas escolheu
esta 
caveira!
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[parte primeira]



DROGAS Planta
pedra,
pó...
Pelo
menos
minha
Poesia
não mata...
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[parte primeira]



PÓ ÉS IA Do pó és…
Ao pó… ia;
Entre
um
e
outro:
Poesia!!!
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[parte primeira]



BILINGUITERAÇÕES Beautiful
butterfly
bateu asas
e
beijou
the
blue sky
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[parte primeira]



SÓ UM SONETO Não é que não goste de formalidades
Até acho de grande utilidade
Meu problema é não conseguir mesmo
e olha que tentar eu até tento

então decidi aqui deixar só um soneto
um só, não por desleixo ou má vontade,
mas por tentativa ao meu próprio apelo
de deixar um soneto para a posteridade

e não a toa faço uso da metalinguagem
um soneto que fale de soneto é somente
um soneto só, neste livro de variedades

pode ser que nas sílabas eu erre a contagem
mas o que não me faltou foi a coragem
de ao classicismo formal prestar homenagem
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[parte primeira]



EU, LÍRICO Nos meus
versos
curtos
oculto
o culto
ao que
curto
Poesia 
em curso
Palavras
no avulso
Leitor
entre nas linhas
nas
entrelinhas
leias
e
entre leias...
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[parte primeira]



PALAVRAS Eu creio
Escrevo
Escavo
Escravo
(d)as palavras
e elas cravam
no papel sua
profundidade
Até que
o não dito
com sua entrelinhas
feche linhas
retilíneas
Formando
o quadrado
do papel
onde formo
meu quadro
de palavras
escrav[(e)i“s”-a-dor]as...
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[parte primeira]



ABRIGO OU
OBRIGAÇÃO?

Obrigada!
Minha poesia
abrigada
na madrugada
se agrada
e agradece
intrigada
:
caso
nasça
aos dias
estará
desobrigada
ou
desabrigada?
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[parte primeira]



MASTURBAÇÃO
ARTÍSTICA

RISCA, ROSNA E RASGA
RABISCA, RETRUCA E ESTRAGA
ESCREVE, REESCREVE E APAGA
ARRISCA, PETISCA E TRAGA
TRANSCREVE, TRANSCENDE E AFAGA
SE AFLIGE, SE AFOGA E NÃO LARGA
NÃO LÊ, ESCREVE E DESCARGA.
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[parte primeira]



alô! sim(n), ações
[parte segunda]



SILENCIANDO Silêncio!
Sonolento
Som lento
Soneto
Surdo
Som
zum
Mudo
...

[parte segunda]

27



UMA LEITURA DE
RODIN

O pensador
pensa na dor
do pensar
é um peso 
no lombo
que lhe 
encurva 
os ombros
ele apoia
o dorso
sobre o pulsar,
que repousa
o queixo,
quebrado 
ao joelho
enquanto 
pensa na dor
do pensar
o pensador

[parte segunda]
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PROSTITUTA A prostituta
na rua
postula
a batuta,
o posto,
o título
de
pró astuta,
protela
a tutela
do ponto,
mas no
porto
de seu
espírito
aspira
um outro
posto
:
“do lar”

[parte segunda]
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ADEUS O menino
sentia
na angústia
da fome
a asia
de comer
o angu da tia,
no pavor
de estar só
o sabor
do pavê da avó,
no cheiro 
dos pães
da manhã
saudades da mãe
e a incerteza
do amanhã,
nas variações
de sensações
indagou
a Deus
o porquê
de tanto
adeus...

[parte segunda]
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MUDE O mundo
mudo
não muda
o mundo
imundo
o mundo
mudado
é à moda
da fala
da mudança.
Quem 
tem medo
da fala,
molda
os falantes
e cala 
a fala
de quem
melhoraria
o mundo.
Em algum
momento
o mundo
mudo
há de
gritar:
MUDE!!!

[parte segunda]
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PLANO CARTESIANO x e y = como somos
sexo = cromossomos
eixos = que se cruzam
sexy = querer-se
se xy = parábola
se x²y = triângulo retângulo
Ah! Viva Hipotenusa e seus catetos!!!
olhando de outro ângulo
se xy² = triângulo anti-hipocrisósceles
Respeite o diferente
se x²= linhas congruentes
 e se y²= intersecção
Logo: 2x²3y³= vivendo livremente!!!

[parte segunda]
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BUSCA Se quer
se achar
Search!

[parte segunda]

33



ACORDE Acordes
o sol 
toca em você.
Acordados
temos
dó
dos que dó(rmem).
Acordado
em si
em mi(m),
tanto fa(z)...
Acordem
e vão
lá:
fá(çam)
a ré(volução)!!!
Acordem
montem
os acordes
do momento
e por música
mudem
os acordes
dormentes
!!!

[parte segunda]
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ANAGRAMA Ana vai
Amar Gana
já
ama Angra
e sentiu
amor (por) Roma
chorou por
amar Naga(saki)
e a política
no Brasil
está
amargan(do)-a...

[parte segunda]
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TEMPO DE VIDA Calendário,
anuário,
um horário
passam
vários
:
a vida 
é do berçário
ao 
obituário.

[parte segunda]
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O HOMEM É O LOBO
DO HOMEM

A carne putrefata
a puta carnificada
somos canibais
como animais
peçonhentos
pessoas nojentas
vivendo das mazelas
minando os elos
com os Deuses
nos alimentando
uns dos outros...

[parte segunda]
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JULGAMENTO DOS
HIPÓCRITAS

Ao
ser
procurado
pelo
Pai
do céu
O próprio 
pensava
prosperar,
pensava
poder
ter
privilégios,
esquecendo
as próprias

atitudes
praguejadas 

para o mundo
e praticadas
no obscuro,

porém
ao apalpar
a realidade

veio
o impropério

a queda
do império

:
era

impuro!

[parte segunda]
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UM SALTO Náuseas 
nas asas
do voo
alçado
pelo As
de espadas
de dois
gumes
cortando
o mirante
ante a mira
do embrulhar
do estomago...
a queda livre
não livrou-lhe,
embora livre,
da sensação
e ao pôr-se 
ao chão
vomitou
toda a vida...

[parte segunda]

39



PENSARES E PESARES Semeou-lhe
o púbis
com o sêmen
da puberdade
ceivou-lhe
a pélvis
por sobre
o púlpito
da selva
semeada
pelo nobre
servo
de pandora
quando
serrou-lhe
a caixa
cerceou
o segredo
sagrado

e assoberbou-se
sobre 

o nobre
pântano

que outrora
fora

planícies
planaltos

e cenários
palacianos

para os palhaços
plantados

sob
o solo
do céu

solidificando
seu povo
solitário

pra sempre...

[parte segunda]
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NERVOS Nervos
ervas
que
brotam
nos 
espaços
e espasmos
entre
o coração
e o cérebro
realizando
a fotossíntese
no nó
da faringe
congestionando
nossos brônquios
com puro
gás carbônico

[parte segunda]
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NU E CRU Preto no branco
o prato no banco
o menino aos prantos
a barriga roncando
o povo ignorando...
a vida como ela é...
o menino vivendo
na rua crescendo
a roubar aprendendo
acaba morrendo
e o povo fingindo
que nem está vendo...

[parte segunda]
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VIVA Like
Live
Life

Ver
Ao vivo
é viver...

[parte segunda]
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MENTE mitos
vindos
de mentes
que mentem
mitificam
a única
verdade
da 
humanidade
:
todos
mentem!

[parte segunda]
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ali, ter amores
[parte terceira]



PASSIONAL Toda tarde
lhe via
à janela
sentinela
esperando
um alguém
pensava
ser por mim.
Quando
numa tarde
num atraso
ao passar
me perpassei,
era um Arlequim
que tomava
minha Colombina
como sua
concubina
Pierrot
que sou
chorei
e morri
com minha
dor...

[parte terceira]
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O CALAR DO
PASSARINHO

Lá estava ele
acanhado
num canto
porque ela
cansada
não quis
escutar
que aquela
canção
cantada
por ele
era uma
cantata
pra ela
que ela
não quis
escutar,
cansada
que estava.
Agora lá
ele está
acabrunhado
em seu
canto:
calou-se...

[parte terceira]
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CHORANDO Um choro
é um coro
de lágrimas
organizadas
para sair
aos prantos
por todos
os cantos
do olhar...

[parte terceira]
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SUPLÍCIO Olhos nos olhos
Boca na Boca
Frases batidas
Frases de amor
Fases do amor
Fazes amor?
Negas amor
Mata o amor
Mata-me
Ama-me
Suplico
Súplicas...
Súplicas...
Entrega-te
Suplicas!!!
Ama-me
Mata-me
Fazes amor
Fases do amor
Frases de amor
Boca na boca
Olhos nos olhos

[parte terceira]
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CONFUSÃO Amar
Amar é
Versinhos bonitos: 
piegas
A maré
O mar
O mar é
Versinhos definidos: 
ondas
Ondar é???
Odiar é
Adiar
Sentimentos confusos: 
amódio, odior?

[parte terceira]
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VOCÊ em suas vestes esquecidas
cheiro de vinhos e feridas
suvenir de suas idas e vindas,
de minha e de sua vida
vai e volta sem fim
evidenciando suas faces
a cada ida e vinda
várias vertentes
de você...

[parte terceira]
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AMOR TERMINAL Amor
amo-te!
a morte
atormenta
minha
mente.
Amortece-me
 o medo,
mirar
seu
momento
sublime
de amar
ao medo
da morte.

[parte terceira]
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A PELE A pele
apele
apelar
à nudez
à timidez
ao temer
o gemer
ao gemer
algeme!
Altere
ao ter
o ser
será
só
um ser
num ter
um tendo
o outro
na alma gêmea
algema
no gemer 
no temer
na pele

[parte terceira]
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CONJUGAÇÃO Julgar a ação
Cônjuge
Conjugue
eu amo
tu amas
ele ama
ela ama ele
nós separamos
vós amais
eles se casam

[parte terceira]
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ABISMO INFINITO Abismo infinito
O ápice do fim
caindo pra cima
me afundei
no cume de mim
e no eco dos gritos
de minh'alma
subi para baixo
de meus anseios
Ao olhar as nuvens
quis me jogar
Subi em queda livre
amor, abismo infinito.

[parte terceira]
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CADÊ? Olho à volta
olhares
de volta
Respiro fundo
reviro
o mundo
Perdido de novo
por medo
do novo
O peito vazio
o calafrio
o arrepio
Te busco
no brusco
do escuro
onde está você?
Está aqui
em mim
ando sem rumo

sem primo
não assumo

te busco
na claridade

me ofusco
você se foi
se foi você

quem quis?
Não sei

pra onde foi?
Sei não

sei que foi
pra onde
você quis

foi pra onde
não quis

que eu fosse
Afinal,

cadê
você?

[parte terceira]
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NUANCE Num lance
um instante
no momento
nem depois
nem antes
nuance
no anseio
do nu
do seio.

[parte terceira]
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OB-CENA o arranho nas costas
o aperto nas coxas
o dorso no colo
o sórdido louco
a língua na boca
a cama molhada
o odor do suor
ardor sem pudor
sem nexo
sexo
cena
ob-cena

[parte terceira]
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nato reza
[parte quarta]



O RAIO Um instante
até que se
entrelaçasse
no céu
marcando
no espaço
e no tempo
sua forma
enraizada
raízes que
se fixam
ao solo
e clareiam
os olhos
claridade
que se
adentra 
no corpo
chegando
ao peito
eletrificando
o medo
alterando
os sentidos
nos alertando
do incerto
da natureza
presente em
um instante

[parte quarta]
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BOM DIA Bom dia
e o bonde ia
ia pra onde?
Pra que
lugar
você quer
que vá
o bonde?

[parte quarta]

61



NOITE Só
quero
que
a noite
caia
e cale o
nó em ter
você
longe
com
um sonho
de você
perto...
Note, ó
noite,
e anote:
Eu só, 
não tenho
norte!

[parte quarta]
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AO ANOITECER Aquele sorriso
Minguado,
Minguante,
Brilhou
Na escuridão
E os olhos
Brilhados,
Brilhantes,
Olhavam
Minha
Solidão

[parte quarta]
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MAR Ondas
Onda ondas
On das ondas
Ondas vindo
Ondas indo
In do mar
Mar maré 
Amar é
O mar
On mar

Amor
A morte

O mar
Em off
O mar

Em ordem
O mar mode on
O mar moderno
A maré mode on
Amar é mode off
Amar é demodê
Amar ao outro

A maré é out
Amar go go 

Amargo
Água

Do mar?
Salgada
Amar é
Doce?

A maré
É difícil...

[parte quarta]
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O QUE É O QUE É Secas
Imaturas
Caídas
Penduradas
Respirando
Gás Carbônico
Verdes
Claras
Escuras
Falsas Frutas
Folhas ou Pessoas?

[parte quarta]
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O BESOURO O tesouro
do besouro
era cortar 
a folha;
O demônio
do besouro
era ser usado
como saca rolhas;
O devaneio
do besouro
era ser 
tesoura;
Pobre
do besouro
nunca teve
o ouro
e de 
devaneios
tolos
rendeu-se
ao demônio!

[parte quarta]
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PEGADAS NA AREIA pegadas
apagadas
pel'água
seriam pegadas
que a água apagou?
ou pegadas
espalhadas
pel'água?
confusão!!!
a água espalhou 
as pegadas
por ela apagadas
ou foi eu quem as deixou?

[parte quarta]
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SE FOI... o pôr do sol
o pardo só
o par do sol
se foi...

a lua cheia
a lu alheia
a lu já cheia
se foi...

o eclipse
o elipse
o êxtase
se foi...

[parte quarta]
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poemas sou tu(s)
[parte quinta]



REDENÇÃO serviu o chá
chamou o servo
sentou-se ao chão
xingou aos céus
calou o choro
deitou-se ao colo
do servo tolo
tomou o chá
morreu ao sono...

[parte quinta]
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LIBERDADE Auto cravou
o punhal
no peito
escrafunchou
para tirá-la
do leito
que se
escondia
no órgão
que batia
arrancou-a
segurou
o pulsante
autografou
seu nome
com o objeto
cortante
Pronto!
Era dono
de seu
próprio
rompante!

[parte quinta]
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DESGOSTO quando ele
acorda
na corda
não sabe
quem
fez a volta
no laço
envolto
em seu
pescoço
mas sabe
que será
seu derradeiro
dilema
e ao olhar
o vulto
que se
aproxima
percebe
quem 
lhe fez
vítima
e morre
de desgosto
antes que
a corda
tenha
o gosto
de lhe
degolar

[parte quinta]
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PORTAL Eu vazio
Ex-vazio
E no espelho
Meu extremo
Eu na cadeira 
Olho a caveira
Cadê a eira ?
Cadê a beira?
A navalha
Na cabeleira
E na falha
A estribeira
Assimetria
Fusão da imagem
Há simetria
Falta coragem
A navalha
Agora barbeia
E na falha 
Há uma veia...

[parte quinta]
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E.Q.M. insano
inssosso
sem sono
sem ter o coma
sentei na cama
olhei pra mim
outro de mim
espasmos
eu pasmo
eu eu caminho
eu ele dormindo
eu eu desesperado
eu ele despertado
eu eu sumindo
eu ele sorrindo
eu eu morrendo
eu ele vivendo

[parte quinta]
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SÓ (N)UM COPO DE
CERVEJA

sentimentos
queria
sentir menos

amor
causa
a dor

amizade
pra mim
arde

família
distante
faltam milhas

solidão
cerveja
sal e limão

[parte quinta]
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Aliterações

Quando conheci Renato, ninguém era poeta neste mundo. Éramos todos jovens 
sonhadores, estudantes de uma época onde ainda se acreditava em um mundo 
melhor e que este, mais harmonioso e pacífico, estava bem próximo. A poesia se 
tornou em nós uma manifestação deste mundo que até os dias de hoje não 
chegou, mas faz parte de nossas lutas, de nossas crenças, de nosso amor à arte.

Desde então e mesmo assim, escolhemos caminhos diferentes para esta 
aproximação com a arte e a poesia. A poesia presente neste livro pode-se dizer 
livre porque se pretende, assim como a prosa de Balzac, estar flutuando acima da 
sociedade, preocupada em sua própria intencionalidade, inerente ao próprio 
discurso. Mas, se Engels afirmou que é impossível estudar a sociedade francesa 
sem ler Balzac e outros grandes pensadores, dentre eles Claude Lévi-Strauss 
passaram pela leitura deste grande autor francês, poderemos dizer que Renato 
Gomez também representa um espírito artístico de nossa época, uma grande 
vertente da arte pós-moderna.

Porque nosso mundo é líquido, pode-se dizer Zygmund. Nesta liquidez, 
aparentemente não há mais a hegemonia e divisória dos grandes muros, tudo se 
movimenta por todas as coisas, cercando todos os discursos. É um elemento 
presente em nossa história e cultura, que passa pelas artes, para as ciências. É a 
mistura de todas as coisas em uma só, que sem certo cuidado, pode estar apenas 
no caos não diretivo. Este é o grande dilema dos escritores na modernidade: o 
que há para enfrentar além do caos.

Além deste pós-modernidade, desta fluidez presente nos versos aqui 
encontrados, temos também a forte presença de uma formação acadêmica, com 
eixos direcionados à teoria da literatura, teoria da língua, presença da biografia e 
trajetória acadêmica de nosso autor. Fator este, pela sociologia da literatura que 
sigo, importante para a definição do autor e da obra. Esta formação se mistura 
com uma veia política, existencialista, ideológica de Renato, fazendo com que 
sua obra seja, sua.

Nestas poesias lidas à seguir, há o misto da modernidade: há Baudelaire, há 
hipocrisia de certas profissões, multidões, desabafos de angústia, desejos, 
misturas de línguas. Aliás, falando em desejos, na terceira parte, "ali, ter amores" 
há um Renato apaixonado. E que me faz pensar: quem de nós, desde Páris de 
Homero até o "seu João" da esquina nunca esteve apaixonado.

Todos nós estivemos, todos estes homens e mulheres morreram e mataram por 
paixão, por um sentimento louco de posse, por uma necessidade de reprodução 
animal. Mas, nesta mesma sociedade de amor líquido, de expressões 
maquinizadas, de "shows de realidade", de músicas de amor para qualquer uma 
ou um, temos neste livro uma apresentação do amor diferente, que me fez 
lembrar aquele que achei que senti, aquele que senti ao ver os olhos verdes de 
meus filhos brilharem, aqueles ao ver uma mulher chorar de amor por mim e me 
fazer chorar em seguida, me arrependendo de todos os pecados. Não apenas o 
lado romântico, de fábula do amor, mas também o sexo, a rejeição, o desejo
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incontrolável. Afinal, tudo faz parte do amor, não apenas o que diz a televisão, 
mas o que diz o bar!

Na quarta parte, "Nato Reza", Renato apresenta uma questão. Se antes era o 
outro que era solúvel, basta ler "A uma Passante" de Charles Baudelaire, em As 
Flores do Mal, agora o poeta que se dissolve em ondas e pensamentos noturnos. 
Na sociedade ainda mais desmistificada do que foi na época de Allan Poe, não há 
nenhum corvo, apenas o poeta abandonado que se apoia em sua palavra e em seus 
versos para conceber significado à sua existência, submersa pelo trabalho e pela 
alienação imposta a todos nós.

Quais as contribuições do livro Aliterações para o leitor? Primeiro, podemos 
afirmar que mesmo na sociedade controlada em que vivemos (e de aparente 
calma, de aparente liberdade) ainda há indivíduos que buscam uma afirmação de 
sua própria expressão social, política, cultural, de seus momentos pessoais mais 
íntimos. É extremamente comum delegar às mídias massificadas (telenovelas e 
músicas do momento) a intenção de acessar e exprimir nossos sentimentos, o 
que é, de fato, um grande pecado artístico – se é que isso existe – e mais uma 
forma de nos dominar, tendo controle sobre nossos sentimentos mais íntimos.

Mesmo Renato sendo professor e pesquisador na área de Letras e Literatura, 
não cabe a ele, nem a ninguém, dizer como se faz arte. O livro "Aliterações" é 
uma manifestação da literatura pós-moderna, que eu não concordo, concordo 
com a literatura politizada e revolucionária, firmada em uma intencionalidade 
crítica. Mas o belo da arte é isto: instaurar múltiplos sentidos para as coisas, 
destoar do discurso único. Assim, minha leitura, extremamente social e crítica, é 
apenas uma das leituras possíveis para este livro. A verdade é que em todo livro 
há modernidade, política, amor, pós-modernidade, está ali para os olhos de quem 
ler – não podemos esquecer que existem apaixonados e desejosos pela revolução, 
ou pelos revolucionários, revolucionárias. Falo que Aliterações é pós-moderno 
porque eu vejo o mundo dessa forma: há quem diga que é uma boa leitura para 
um dia de cerveja e churrasco!

Este livro inicial seria lembrado, se um dia algum de nós tiver as obras lidas 
como escritores do passado, como um livro da juventude literária de Renato, 
esboços primeiros, análises que determinarão, ou não, seu futuro enquanto 
escritor. Com o andar de sua vida, ele e todos nós poderemos mudar nossa 
escrita ou pensamento. Não posso esquecer das obras de Oswald de Andrade que 
compõem a trilogia do Exílio, escritas em décadas de diferença: da primeira para 
a terceira obra, vemos um Oswald jovem e descompromissado, amando uma 
jovem parisiense, para terminar amargurado com o capitalismo que o sustentara 
e amando Pagu, uma militante comunista ao escrever "A Escada Vermelha", que 
antes só se chamava "A Escada", esta escada vermelha sobe para onde? Para algo 
melhor? Vejam as mudanças.

Eu recomendo esta breve leitura, recomendo a leitura de toda produção 
realizada em nosso Estado de Rondônia, mas sempre com um olhar crítico e 
compromissado com o desenvolvimento da autonomia de nossa escrita. Creio, 
agora é o Rafael militante da arte que vos fala, que o caminho para a tal
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autonomia é a produção além da "arte de edital" e esta obra que você está tendo 
acesso é uma iniciativa neste caminho. Parabéns ao Renato, parabéns para todos 
nós.

Rafael Ademir Oliveira de Andrade 
Cientista social, mestrando em Educação pela Universidade Federal de Rondônia. 

Professor da Disciplina de Sociologia e Sociologia da Educação na rede particular 
de ensino superior de Porto Velho. Escreve contos, poesias e crônicas. Como crítico, já 
escreveu os artigos: O manifesto madeirista: uma leitura sociológica da literatura em 

Rondônia; Baudelaire e a modernidade: leituras da modernidade e multidão; 
Modernidade e cenário urbano em Alma de Oswald de Andrade: traços do 

modernista brasileiro; Romance e Sociedade: apontamentos teóricos; dentre outros. 
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Renato Gomez é nascido em Santo André – SP, aos 13 anos veio para Rondônia,
onde se formou em Letras Português pela Universidade Federal de Rondônia - UNIR.
É Mestrando em Estudos Literários também pela UNIR e escritor de contos e crônicas

nos sites www.gentedeopiniao.com.br e www.newsrondonia.com.br

Beti Timm, 57 anos, é movida pela intensidade à vida. Sua arte representa o momento
que vive. Suas obras são baseadas em corpos humanos, rostos e suas expressões, imagens

sensuais e envolventes, as quais revelam a si e aos outros nas suas pinturas. As figuras
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Ouvi por diversas vezes durante a faculdade que 
quando o texto literário, a arte de um modo geral, precisa de 
legendas, precisa ser explicada, é porque não atingiu o seu 
objetivo enquanto arte, enquanto literatura, portanto não 
busco aqui explicar meus poemas.

Eu acredito na poesia como forma de 
desenvolvimento da linguagem, gosto da poesia provocativa, 
que visa fazer o leitor pensar em seu sentido, não sendo esse 
sentido necessariamente o que o autor pretendeu, pois esse é o 
que menos importa. O importante é o sentido que o leitor leva 
pra si de cada poema. Misturando os significantes e os 
significados; a fonética e a morfologia das estruturas lexicais 
das palavras, fazendo elas dizerem muito mais do que 
realmente dizem.

Quanto ao título, digo que o livro o leva não só em 
função da minha predisposição poética para utilização de tal 
recurso, mas também pela característica de brincar com os 
significados e significantes, conforme dito acima. Em 
algumas oportunidades, através de redes sociais, amigos, 
poetas e leitores enfatizaram a forma como meus poemas 
propunham um novo conceito para as aliterações. É nesse 
conceito que a presente obra se baseia: ALITERAÇÕES como 
recursos linguísticos e poéticos.

Renato Gomez
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