
57A3- Janeiro a Junho/2016

Mito-poética 
de um poeta 
escritor

Da lavra de Fernando Fiorese são conhecidas, dentre outras 
produções literárias, livros de poesia, como “Exercícios de 
vertigem & outros poemas” (1985); “Corpo portátil: 1986-

2000” (2002), espécie de recolta de (sua) “poesia até agora”; e 
“Dicionário mínimo” (2003), coletânea de poemas em prosa que, 
tal como o haviam realizado escritores como Charles Baudelaire 
(Paris, 1821-1867) e Oscar Wilde (Dublin, 1854 e Paris, 1900), 
consiste em um texto descritivo no qual se oferece um olhar 
sobre o mundo, no intuito de celebrá-lo ou, antes, manifestar 
perplexidade ante sua realidade tantas vezes dolorosa. Estes 
escritos primam pelas numerosas imagens poéticas — metáforas, 
personificações, efeitos de reiteração sonora, ritmo marcado 
pela repetição da estrutura compositiva — que, ao validar 
sua literariedade, conferem ao texto uma qualidade musical. 
Tanto quadro quanto canto, um poema em prosa apresenta 
e representa uma descrição da realidade mundana, que logo 
ressurgirá transfigurada pela imaginação do poeta, sempre 
refeita em modo lírico e original.
O autor pressente e prevê no emprego informado da palavra 
poética um modo exponencial de reflexão artística e de prática 
estética, ambas potencialmente transformadoras da existência 
cotidiana na medida em que a ela infundem um (novo) sentido.
Poeta, professor de Letras e ensaísta, Fernando Fiorese publicou 
“Murilo na cidade: os horizontes portáteis do mito” (2003), uma 
coleção de ensaios sobre Murilo Mendes (1901-1975), poeta e 
prosador nascido em Juiz de Fora, conhecido por seu entusiasmo 
pelo imaginário coletivo de Minas Gerais. 
Com o livro “Aconselho-te crueldade” (2010), Fiorese voltou-
se e se votou ao conto. Por transmissão oral ou em registro 

material pela escrita, algo sempre chega aos ouvidos ou passa 
sob os olhos, porque foi contado. Ouviu-se ou se leu uma estória, 
verdadeira e factual ou fictícia, ficcionalmente recriada. Escrita 
tersa e tensionada, uma vez que deve dirigir a atenção e o 
interesse, emocionados, do leitor ao núcleo pulsante do curto 
relato feito. Mito-poesia de corte filosófico, assomo estético e 
perspectiva literária.
“Um chão de presas fáceis” (2015), é um “romance de estrada”, 
aqui em transposição inter-significativa de um documentário 
concebido sob a forma de vídeo. O autor diz tratar-se de 
homenagem aos “verdadeiros autores e à gênese singular” 
do vídeo jamais realizado; há ainda a advertência de que 
“personagens e situações desta obra são reais apenas no 
universo da ficção; não se referem a pessoas, lugares ou fatos 
concretos”. Astúcia de ficcionista?
Mineiridade (essência e expressão identitária) e mineirice 
(caráter e atitude existencial), manifestações verbi-voco-visuais 
marcadas e marcantes; jamais estereotipadas. Matéria-prima 
e veio mito-poético da novel experiência ficcional de Fernando 
Fiorese. Romancista.
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