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A  MODERNIDADE
E  SEU  ULTRAPASSE

Este e-book de Roberval Pereyr, A Poesia de
Antônio, é uma aplicação das questões teóricas
que erigiram o fulcro do livro A Unidade Primordi-
al da Lírica Moderna, publicado no ano 2000 pelo
autor na Coleção Literatura e Diversidade Cultu-
ral, da UEFS.

Doutor pela Unicamp e Professor Pleno da Uni-
versidade Estadual de Feira de Santana, Roberval
Pereyr harmoniza a atividade docente com a Po-
esia. Foi essa condição exemplar de poeta que
constituiu o método do professor. Método funda-
do na paixão medida – e, às vezes, desmedida –
pelos inventos da inteligência e pelos desvãos da
sensibilidade.
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O livro acima referido, embora na sua estrutura
aparente privilegie a teorização, mal esconde as
marcas da grei. Fruto do trabalho acadêmico de
um professor de Teoria da Literatura, a retomada
de pensadores e teóricos de extração corrente não
se prende à repetição de um saber consolidado,
mas procura se inscrever no naipe de produção
do conhecimento – ambicionado resultado da
pesquisa universitária mais consequente.

É aí que importa a condição de criador, de po-
eta, do autor; que, ao longo dos anos, conquistou



|  3  |

|  OUTRO S ARTIGO S  |

um lugar significativo entre os escritores brasilei-
ros da sua geração. Roberval Pereyr surgiu no
contexto do mais importante movimento de grupo
gerado na Bahia dos anos setenta: os então jo-
vens artistas feirenses congregados por Antonio
Brasileiro em torno das Edições Cordel e da re-
vista Hera. Numa Feira de Santana exclusivamente
voltada para a pecuária e para o comércio, onde
a Universidade não passava de um devaneio visi-
onário, os jovens rebeldes de Hera e Cordel se
opunham corajosamente aos estilhaços
mediocrizantes  da contracultura. Quando hordas
de poetas marginais desconheciam a tradição,
sustentando o “novo” na ignorância do dejá vu,
esse grupo feirense fundava seu trabalho inova-
dor na discussão de prosadores e poetas do
cânone e do seu ultrapasse, estabelecendo uma
linha capaz de unir a poesia incorporada pela tra-
dição a alguma coisa que ia além da moderno,
embora chamando a si mesma de modernidade.

Nesse contexto da lírica, Roberval Pereyr não
faz distinção entre o moderno e o pós-moderno,
buscando a unidade primordial em espaços de
interseção. Muitos acreditam  que a al ta
modernidade, remontada a Mallarmé, por exem-
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plo, toca os fios nervosos da pós-modernidade
poética, tornando indissociável a quebra da práti-
ca iniciada nos fins do século XIX com o que é
operado pela contemporaneidade.

De tal modo, o texto de Pereyr recupera a teo-
ria da lírica moderna, a partir da experiência vivi-
da pela sua geração, enquanto consequência do
ultrapasse – modernidade / contemporaneidade
– tomando como ponto aglutinador a obra poética
do mesmo Antonio Brasileiro que serviu de elo

entre os artistas feirenses da Geração da Revista
Hera.

É verdade que a criatura excedeu o criador:
importantes artistas definiram seus próprios ca-
minhos, a partir daí. Cientistas, pintores, escrito-
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res e outros estudiosos em formação encontraram
na liderança do criador do grupo o estímulo ne-
cessário ao desenvolvimento de trabalhos das
mais variadas matizes. É inegável, portanto a im-
portância do então professor de ciências sociais
Antonio Brasileiro para os jovens que mudariam o
quadro intelectual da Feira de Santana, no limiar
do novo milênio.

De modo coerente e com justeza irretorquível,
Roberval Pereyr toma a lírica de Brasileiro como
manifestação de uma tônica da qual sobressaem
muitas notas modulares.


