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momento vivo
71 poemas favoritos & 21 novos

***
O que já se disse sobre Ronaldo Werneck poeta

selva selvaggia
[1ª edição - Poemação Produções, 1976]
Selva Selvaggia é um livro medroso, doído, pasmo, de um homem na casa dos trinta, que teve
como guias uma porção de Virgílios, nos 13 anos de uma caminhada au tour de soi même.
Ronaldo Werneck atravessou a aridez experimentalista do concretismo e do poema-processo,
mas acabou redescobrindo os santos óleos de Rosário Fusco e reassumiu seu sensualismo
essencial. Disjecta membra rearrumáveis em diversas formas, sem perda da essencial
coerência humana. De agora em diante, Ronaldo Werneck é um poeta que relerei. Porque
amamos as mesmas coisas e gentes e outras ele me faz amar através de seus poemas. Prazer
que positivamente eu não dispenso.
Francisco Marcelo Cabral
Suplemento Literário Minas Gerais, BH, 21.08.76

Ao mesmo tempo aparece a ideologia da inovação, que já se tornou na cultura ocidental mais
uma das suas tradições. O mesmo sistema aparece no livro extremamente bem cuidado de
Ronaldo Werneck, Selva Selvaggia. O livro se define como cine-poema e o trabalho mescla os
processos usuais. Entretanto, tenho a impressão de que a poesia visual encontrou sua chave
de ouro.
Wilson Coutinho
Jornal Opinião, Rio, 1976

Está nas livrarias mais um belo livro de poesias: Selva Selvaggia, de Ronaldo Werneck, um
poeta, acima de tudo, contemporâneo, uma sensibilidade afinada com o seu tempo. O livro,
que o poeta chama de Cine-Poema, atribuindo-se o ―roteiro e direção‖, revela não só a
convivência do autor com os variados experimentalismos poéticos que assolaram nossas letras
nos últimos anos mas também, e principalmente, uma experiência aguda e atenta do que
também significou simplesmente estar vivo nestes últimos anos. Werneck é um poeta cujo
amor pela palavra contamina o leitor. Recomendo.
Luiz Carlos Maciel
Folha de S.Paulo, 17.12.76

Poemas discursivos para-concretos e poemas gráfico-visuais (entre os quais, alguns
poemas/processo). O livro é apresentado como um cine-poema, dividido em 10 sequências,
sendo que o argumento foi ―extraído de fatos vivenciados pelo poeta no eixo minas-bahia-rio,
entre 1962 e 1975, e de outros lidos, vistos, consumidos: pelo telstar, pela tv, pelo
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cinematógrafo, sem ordem cronológica‖. Os melhores momentos são visuais: himeneu,
libertarde e mass media. Mas há alguns bons momentos para-concretos. Recomendamos.
Moacy Cirne
Revista de Cultura Vozes nº 6, Rio, 1976

A originalidade de RW está no tom irreverente, na pontuação satírica e no estranhamento
lírico, entre mordaz e cômico. Quase uma sátira menipeia em que se destacassem tonalidades
românticas e eróticas. Poesia culta, Selva Selvaggia a cada abertura de capítulo apoia-se num
módulo informativo, como se fora um mote. Cada Sequência corresponderia a um Canto,
unidade ideológica duma epopeia. (...) Selva Selvaggia é mais que o poema de todos os
ritmos. Inclui a herança do experimentalismo dos anos 60. Traz a sedução da rebeldia.
Fábio Lucas
Revista Colóquio Letras nº 43, Lisboa, maio de 1978

pomba poema
[1ª edição - Poemação Produções, 1977]
O poeta se aventura nesta saga/de arte-vida, de outros risos-mares./ Com verbo fino, raro,
re-diz/mira, desvenda ou veda na espuma/de um tempo nunca dantes velejado./ Sua música
tece o apuro de sons/limpos, cortes sibilinos para/olhos ágeis, a mão armando/um leque de
metáforas: meta./ Riverrrun: um filme ou barco/ que se toma em qualquer ponto/e desse
porto é círculo a leitura, quieta.
Joaquim Branco
Cataguases, 1977

Em Pomba Poema Ronaldo Werneck conseguiu manter-se simples, driblou as ênfases,
mostrou-nos o pitoresco da cidade natal, sem explorar demais o pitoresco. Sem contaminar
seu livro de lirismos aquosos, RW deixa ―as águas rolar‖ com a segurança de quem sabe o que
faz, de quem é bom barqueiro, de quem conhece o rio Pomba — que é como a trilha sonora do
canto.
Manuel das Neves
Cataguases, 1977

Articulando confidências da memória do poeta e da memória coletiva, você, como os velhos
políticos mineiros, inaugurou uma obra já pronta: Cataguases! Minas tem sido isto: a arte de
inaugurar coisas já feitas. Cataguases, para você, foi um ―object trouvé‖. Você a rebarbarizou,
devolveu‐a à consciência cultural do país.
Fábio Lucas
Carta de São Paulo, 31.07.77

Integrado com os movimentos da vanguarda contemporânea, Werneck não hesita em se voltar
para o aproveitamento das técnicas gráfico-visuais que tantos outros têm usado de forma
inexpressiva. Por mais que tenha assimilado recursos da poesia concreta e do poemaprocesso, o que ele valoriza e fortalece mesmo é a palavra. Pomba Poema traz uma atmosfera
poética carregada de emoções. Como tantos poetas contemporâneos, Werneck procura uma
saída para a palavra que considera cansada de mutilações.
Carlos Augusto Corrêa
Jornal do Brasil, 01. 10.77
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Como se estivesse filmando sua cidade, o autor faz tomadas verbais dignas de um grande
cineasta com suas câmeras. Sua desenvoltura, sabendo fazer uso da palavra, faz-nos ver
Cataguases com seu povo e suas ruas num mundo entre o útero e o átomo. Entre a luz e a
sombra, entre o mar e a montanha, Werneck compôs sua epopeia a Cataguases interrogando
e questionando toda uma existência na qual o sabor da maçã não é tão revelador quanto o
aroma que exala.
Hugo Pontes
Suplemento Literário Minas Gerais, BH, 04.11.78

Pomba poema é obra do verdadeiro cata‐guesa, como dizia o Sousândrade. Constelação
mallarmaica suspensa na ponte metálica sôbolo rio fluindo e jorrando na folha branca que você
povoa de gente, história. Minas, atas das catas e dos ases e asas de Cataguases. Os outros
rios se encontram na foz do meia pataca e no pomba, e você é universal na tua terra.
Angelo Oswaldo
Secretaria de Estado da Cultura, BH, 29.02.2000

Parabéns pelos 40 anos
do seu singular
e marcante
pomba poema
(talvez o seu melhor poema!).
Nele, palavras (versos ou não-versos)
espraiam-se nas páginas
iconizando o rio Pomba & a cidade
(a verde-vanguardista Cataguases)
numa espécie de processo verbal:
descascamento
aprofundamento
do tema-poema.
O poema ―acontece‖ e se tece
no centro
(curso d´água que corta a urbe)
e nas margens
(lugares e memórias)
da linguagem-paisagem.
E ainda mais:
o poema se enquadra
na tradição-viva de outros rios-poemas
(como os cabralinos, por ex.)
na poesia brasileira
e, até mesmo, na internacional,
(lembro aqui as águas do Sena
correndo sob a ―Pont Mirabeau‖ de Apollinaire...)
pomba poema é, a meu ver uma ―referência‖
em meio à melhor poesia mineira e brasileira.
Carlos Ávila
Poemail de BH, 11.09.2017
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minas em mim e o mar esse trem azul
[1ª edição - Poemação Produções, 1999]
Leitor também de Joyce e cummings soube, assim, o autor de minas em mim e o mar esse
trem azul incorporar estas seletas matrizes literárias e criar uma obra pessoal, making them
new, como prescrevia Ezra Pound, para citar um escritor de sua afinidade. Temos, então,
neste livro, um poeta que esculpe na música das palavras de recorrentes versos aliterativos,
com um raro domínio de ritmo, um rio Pomba, outros rios e um mar que são ainda Minas,
como no poema feito em Paris: ―vem e vai um vento/ sopra e sai um som/ do sena/ e minas
está aqui/ imperturbável‖.
Marcus Vinícius Quiroga
Panorama ‐ Jornal Literário Rio, 09.1999
Na minha leitura, a marca mais nítida nos livros de Ronaldo é o fluir do tempo, o ir-se
desmedido, e uma visão estroboscópica do mundo e das pessoas. Em Pomba Poema, o tempo
é ―fleuve impassible‖, o rio que passa e não para de passar, por onde desce o barco ébrio do
poeta com uma câmera na mão. E os canhões de luz da memória e da emoção acendem os
pequenos nichos e palcos nos quais a crônica da cidade e de sua gente é mostrada como num
filme sem roteiro. Em Minas em mim e o mar esse trem azul o tempo ronaldiano afinal se
empoça na grande massa mineral da eternidade. Não flui mais, apenas pulsa, sempre
recomeçando seu movimento parado. Asconflux. E a quilha do poeta ―éclate‖ e ele soçobra ―en
questo mare‖.
Francisco Marcelo Cabral
Rio, novembro de 1999

Ronaldo Werneck al mare: Minas em mim e o mar esse trem azul é seu novo livro. Título e
textos bem livres, leves e soltos, como uma onda no mar. Uma reedição caprichada de Pomba
Poema e muitos versos novos, inspirados em vários rios e mares, que podem todos desaguar
no Rio Pomba. Pomba Poema contém, entre outros méritos, o de ser anterior a Inexílio, de
Francisco Marcelo Cabral. Ambos tendo Cataguases como tema. No caso, o aluno falou antes
do mestre, que o aprovou. Ronaldo é também mestre. Agora, na parte inédita de Minas em
Mim, solta as velas e aporta em praias de acesso restrito, como as de Mallarmé, Pound,
Ungaretti e muitos outros. Uma espécie de releitura da poesia, desde Homero e os chineses,
sua escrita flui com facilidade. Mais ainda quando ele conhece o mapa dos poetas que lhe
orientam.
Antônio Jaime Soares
Jornal Cataguases, 29. 09.1999

Ronaldo, acompanhei água mansa, volteios, reflexos, onda, quietude, silêncio, dores,
reminiscências, amor, histórias nos rios e mares dos poemas, correndo e desaguando no corpo
visual do texto, belissimamente construído em campos de metáforas, sinestesias, aliterações,
anáforas, elisão, epítetos e tudo mais que houvesse de recursos estilísticos para romper seu
coração. Sua poesia, que nos suga e seduz, é a da palavra, posta a serviço da própria palavra,
recriando uma outra – sua metamorfose. O código decifrador é a lírica memória, a densa
memória de Cataguases, com sua gente, seus trastes, suas coisas doidas e divinas. O canto
épico de ―O mar em mim‖, onde as aliterações e as anáforas se sucedem com ímpeto e
intensidade luminosas, expressam a estrutura rímica que vai ordenar a rítmica para traduzir a
água e seu movimento.
Lina Tâmega Peixoto
Brasília, 28.10.1999
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A extrema riqueza léxico-formal deste poema, com seu enorme espraiamento em várias
direções, não apenas representa uma ―aventura de palavras‖, mas se realça de uma meditação
que percorre praticamente todos os lugares da aventura humana do poeta, seja no Brasil, na
América ou na Europa. Assim, o poema adquire um aspecto universal, fazendo de Cataguases
quase unicamente o ponto de partida para o mundo que o poeta descobriu fora da terra natal,
mas sobretudo dentro de si mesmo. A obra poética de Werneck atinge, desse modo, um alto
grau de expressividade e maturação, colocando-o entre os melhores poetas contemporâneos.
Fernando Py
Tribuna de Petrópolis, 30.09.2001

Estimado Ronaldo Werneck, passei com você pela rota Cataguases (Rio) Paris e senti a
inteligente e agradável companhia intelectual que me proporcionou. Quanto a Cataguases, eu
também desfruto de grande afeto com ela, não fosse apenas por ser terra de Rosário, meu
padrinho de casamento. Você me fez lembrar de velho ditado: ―Conheça bem sua terra e
conhecerá o mundo‖. É invejável seu afeto por ela, tão sugestiva me pareceu nas várias vezes
que aí fui. Li o livro com alegria e desfrute de prazer de conhecimento, convívio e informação.
Abraço de admiração do seu velho,
Affonso Ávila
Belo Horizonte, 01.08.2011

revisita selvaggia
[1ª edição - Ibis Libris Editores, 2005]
Ronaldo revisita Werneck Selvaggia, com o nome do autor alçado e assumido como título, é,
de forma selvaggiamente cabal, a edição da obra do jovem Werneck, à qual se agregou, para
torná-la, de fato, completa, o posterior relatório de viagem, pela mesma topografia humana,
do experiente aventureiro Ronaldo. Lê-se aqui os poemas que Werneck escreveu. E mais: as
intensas e diversificadas experiências de vida que tanto sensibilizaram Werneck que, com o
passar do tempo, acabou se aninhando na maturidade de Ronaldo. Paixões, preferências,
referências e influências assumidas com todas as letras, em todas as línguas, em todas as
artes, em todas as épocas – o que acaba desenhando uma espécie de sudário profano – efígie
intelectual do poeta.
Alcione Araújo
Rio, 2004

Você não se cansa de me surpreender com essa sua polissemia, polivalência, politalento. Que
excelente poeta você é, cara, e que cronista. Eu queria dizer o quanto curti o privilégio de
conhecer sua cidade com você, através de sua leitura amorosa, sensível e reveladora, o
quanto mergulhei num passado glorioso que mal vislumbrava a distância.
Zuenir Ventura,
Rio, 2005

Pós-moderno é Ronaldo Werneck, que em 1976 lançou a primeira edição, agora revisitada,
deste Selva selvaggia. Tarefa insana seria tentar firmar as referências de sua arte, pois
onivoramente o poeta constrói seus textos, cujo resultado é como um sofisticado molho que
leva inúmeros condimentos, mas de tal forma que o sabor final, embora saiba a cada um
deles, torna-se num outro, único e indissolúvel. Ele se forma claramente entre as hostes dos
barulhentos bárbaros que questionam o estabelecido, que se rebelam contra o antigo, que se
batem pelo novo. Nesse sentido, é no ―pensamento concretista‖ que ele se radica – não no
concretismo, mas na ―tradição concretista‖. O autor salpica ali e aqui predileções, mas,
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sabiamente, nós, os leitores, devemos desconfiar de tamanha generosidade. Isso porque se
nos deparamos num poema com ecos (evidentes) de Mallarmé, noutro ouvimos (distante)
escansões de cantigas de ninar, espraiadas numa mágica infância.
Luiz Ruffato
Jornal do Brasil, Caderno B, 15.09.2005

A poética werneckiana, além de incorporar uma profunda relação metafórica com o cinema e o
vídeo, assimila os recursos de dois universos aparentemente antagônicos, mas que sob sua
pena se complementam simbioticamente – a tradição e a vanguarda. Com ―Selva Selvaggia‖
revisitada, RW oferece um painel bastante peculiar de sua heterodoxa oficina criativa, que não
envelhece, senão assimila novos parâmetros, sobretudo do mundo tecnológico e da
comunicação on line que possibilitam levar a arte de qualidade cada vez mais longe,
diminuindo o fosso entre a civilização e a barbárie.
Ronaldo Cagiano
Correio das Artes, João Pessoa, 05, 6.11.2005

Ronaldo: só agora – janeiro – posso sentar-me para agradecer e ―revisitar‖ Cataguases e sua
atmosfera. Com que alegria reli sua obra já extensa e de bom peso. Infelizmente, estou dentro
ainda da fumaça de um derrame e é difícil sair deste buraco! O que fiz, no entanto, pela
clareira aberta de sua luminosa arte de compor. Obrigada, sempre. Laís, pelo Affonso também.
Laís Corrêa de Araújo
BH, 11.01.2006

noite americana/doris day by night
[1ª edição - Ibis Libris Editores, 2006]
De repente, Ronaldo Werneck, o poeta de Selva Selvaggia, se torna um farol na beira do caos
do bas-fond. É extraordinário como esta poesia que se deseja descarnada, despojada dos
ornamentos-clichês, detona a emoção precisa de cada momento vivido nos cabarés. Nessa
paisagem encantada pelos versos do Ronaldo, cada uma dessas putas, cada um desses vadios
terá direito a cheirar sua dose de éter em pétalas de rosa, como se cheirava na Belle Époque,
e conquistar a sua prise de eternidade.
Geraldo Carneiro
Rio, 2005

Continuo achando que a síntese do livro, como experiência, pode estar nos ―versos‖: na
alvorada/ um/ jongleur/ levando/porrada/ de si mesmo. Lindo o poema do galo e metapoema com o seu título polissêmico (Fusco em Carta de 1949 me dizia, "trepe, meta como
vocês dizem em Cataguases‖). Posso citar uma porrada de grandes momentos do livro em que
sinto uma sensualidade concreta, perpassada de um lirismo solidário com os brilhos falsos das
noites falsas.
Francisco Marcelo Cabral
Rio, 2006

Noite americana é o artifício cinematográfico para filmar a noite durante o dia. Doris: DAY
espécie de heroína dá ao livro ares de epopeia pós-moderna. A forma, neste e nos demais
livros de Ronaldo Werneck, traz reflexos concretistas e do movimento poema/processo. Na
distribuição de versos pela página, na utilização de tipos gráficos diferentes e de espaços em
branco, operando variadas combinações semânticas ou em versos lineares, permanece sua
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poética, seu estilo. A obra de RW desafia o leitor a buscar os sentidos possíveis de seus
poemas à moda de Mallarmé.
Elaine Pauvolid
Prosa e Verso, O Globo, 2006

Forte pressão nostálgica inunda o conjunto de poemas de Doris Day by Night, numa
reminiscência signo-existencial que remonta de Dante e chega às vanguardas. Ronaldo
Werneck lida com as memórias, conscientes ou inconscientes, do berço natal até a embriaguez
da vida noturna. Sua nova obra refaz a conjunção de imagens visuais (foto-montagens) e
literárias (lirismo poético-metafórico). Tudo com o vigor e o acerto do entusiasmo e do poder
criativo. Nunca o poeta se encontrou tão bem nos seus elementos de composição. O tríduo
musical (jazz), verbal (experimentalismo morfo-sintático) e sensorial (lírico-erótico) se
recompõe. O poeta em alta velocidade. Além disso, a ilusão cinematográfica da ―noite
americana‖ (Truffaut) se faz presente.
Fábio Lucas
São Paulo, 2007

Ronaldo: obrigadíssimo pelos livros, que já comecei a ler, absolutamente maravilhado com teu
talento! Para ficar apenas com um exemplo, ―deo gratias‖, do livro ―Noite Americana‖, com
suas ―veredas de veias avariadas‖ é antológico! Grande abraço do fã
Moacyr Scliar
Porto Alegre, 2007

Este rigor poético de quem quer colocar programaticamente o poema colado à poesia, o verso
colado à vida, não poderia prescindir do olhar para o erotismo e para a boêmia, como há em
Noite americana/ doris day by night. O erotismo cola-se à poesia como origem e fim. Até que o
livro de Werneck brinda algum possível leitor-voyeur com deliciosas imagens, mas esse
voyeurismo é cindido: a noite, o gozo e o prazer dramatizam-se no limite do ser. Poeta e leitor
quase viram companheiros a compartilhar mesas e moças em ruas da Lapa, galerias de Copa.
O resultado poético é a curtição que desloca a perspectiva moralista, ao fundir a opção pelo
jogo verbal (muitas vezes poliglota) com a vocação lúdica para a vida.
Alexandre Faria
Suplemento Literário Minas Gerais, BH, 2007

Acabo de receber ―Cataminas‖ e ―Doris‖. Você está virando o poeta mais sacana de nossa
poesia, indo além do Bernardo Guimarães com esse "ELIXIR" de Copacabana. Coisa de doido,
sô! como dizia o Hélio Pellegrino! No mais é província ideal fluindo dentro de nós. Abraço, ars.
Affonso Romano de Sant´Anna
Rio, 2014

Como gostei disto, que só poderia ter sido escrito por alguém vidrado em imagem, trecho
dotado de uma sonoridade e de um final de que só à palavra, mesmo, seria possível: Click/ o
olho-lente/ flagra/ num fragmomento vivo/ o flou/ o fluir do lascivo/ o olho câmera/
clean/clown/ click/ enquadra/ o avesso/ vão/ da vida. Já isto me parece rico em referências
cinematográficas, que vai direto pro ―All That Jazz‖ e termina no Bob Fosse: antes que em
dobro o sino dobre/ aqui jaz all that jazz// bye-bye/ vida veloz e franzina/ fosse/ ou não/
fosse/ a morte bailarina. Em ―Baixo Copa‖ outra imagem soberba, oriunda de uma fusão da
cantriz Doris Day com ―Night and Day‖, filme e música, num flagra bem Lautrec, bem absinto
de Degas: Sobre doris/ day sim/ day by night/ só-só sob a solidão/ do spotlight.
W.J. Solha
João Pessoa, 2013
8

minerar O branco
[1ª edição - Editora Artepaubrasil, 2008]
Ronaldo Werneck foi um dos poucos poetas de vanguarda a lançarem mão do lirismo,
contrariando, com este procedimento, o discurso impessoal da Poesia Concreta. Mas não
deixou de ser um beneficiário direto das importantes conquistas poéticas de Augusto, Haroldo
de Campos e Décio Pignatari. Das vanguardas, ele soube extrair os muitos recursos que elas
acrescentaram sem abdicar do seu lirismo inato, orgânico, visceral. Circunstância que sempre
o individualizou e o distinguiu no contexto das vanguardas e fora delas.
Sérgio de Castro Pinto
João Pessoa, 2007

Ronaldo Werneck reúne em minerar O branco trabalhos que tecem a mais fina estampa com o
ideário da poesia de vanguarda, sobre o qual construiu sua identidade literária. Se os acasos
da roda-viva o levam a Veneza, a Paris, uma irreprimível pulsão de pretérito o devolve para
cerimônias de gratidão aos seus mestres, Rimbaud e o mar à frente, depois Maiakóvski,
Humberto Mauro e Ascânio Lopes, poeta cataguasense tema de um dos excelentes trabalhos
do livro, iniciado com este admirável octossílabo nada livre: ―ressurge ascânio estranho e
triste‖. Não há um sentido das coisas, há uma deriva de experiências a escoar-se pelo papel.
Nisso a retórica vanguardista de Ronaldo Werneck é incomparável. Destituído o verso, entram
em cena os jogos verbais com paronomásias em cascata, desmonte silábico dos vocábulos –
ludismo cujo destaque é o corte que estipula no branco da página a dicção do olhar, se
podemos falar assim. O resultado é como se Minas e o resto aparecessem, transcriados, em
fragmentos refratados num espelho cubista.
Jair Ferreira dos Santos
Rio de Janeiro, 2007

Acho que foi Mallarmé quem disse que os poemas são abandonados. Porque inacabáveis. E
você, especialmente, é um poeta de reverberações e estilhaços, de poemas que se espraiam
em todas as direções, como água atingida por uma pedra. Seu novo livro reitera seus
estilemas, suas virtualidades, suas virtudes. Mostra você minerando sua poesia extremamente
sonora; vê-se que você principalmente lê o que escreve, explorando os silêncios que se
formam nas pausas da leitura como engastes das palavras. E eu sei do cuidado com que você
os constrói fisicamente, reescrevendo-os a cada prova tipográfica. Um poeta em permanente
ato de criação e recriação. E recreação, espero. Ut delectat, na lição de Rodolfo Agrícola, que
Pound repete no seu Canto LXXXIX.
Francisco Marcelo Cabral
Rio, 06.03.2008

É irrefreável, efervescente, pós-moderna, eivada de oxímoros, que surge para o leitor a poesia
de Ronaldo Werneck neste seu novo livro: Minerar O Branco. A sua é antes de tudo uma
poesia inteligente, enriquecida por rara sensibilidade, alegria, vigor, beleza. Poesia que
estilhaça a realidade para recriá-la mais verdadeira dentro de uma nova ética e estética,
quebrando e alterando velhas estruturas linguísticas convencionais. Ronaldo Werneck é
igualmente um ás cataguasense e do Brasil, poeta-dragão, cheio de escamas e arestas, puro
arpão. É na palavra poética, parece dizer Werneck, que a vida se mantém.
Olga Savary
Rio, 2008
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Minerar o branco ficará entre as surpresas de boa leitura nos últimos tempos. O que nos
espanta em Ronaldo Werneck, na busca interminável da expressão poética, é sua capacidade
de ventilar o texto com o seu poder de criação, único, festivamente original. Quando já
envelheceram, pela exaustão, os signos gráficos jogados sobre a página branca, à procura de
motivação visual, quando tudo denuncia fadiga, tautológica, tediosamente repetitiva, eis que
Ronaldo Werneck abre os salões da inventividade, indo às fontes memorialísticas . Como de
costume, ele arma a orquestração verbal e gera a própria mitografia, a vertente dos poemas.
As palavras ajeitam-se em forte expressão lírica e os poemas agregam tópicos da literatura em
espanhol, em inglês, em italiano, em francês coloquial ou arcaico, sempre sedutores
cintilantes. Transbordam de significados. Tal é, em síntese perambulante, o novo percurso de
Ronaldo Werneck. Este, uma vocação, uma carreira, um destino para a poesia. Viaja sempre,
pelo mundo natural e imaginário, sem deixar de ser poeta em nenhum instante.
Fábio Lucas
Jornal do Brasil – Ideias – Rio, 20.06.2009

Ronaldo Werneck entrou para a primeira linha dos nossos poetas com Selva selvaggia, de
1976, seguido de Pomba poema em 1977 e Minas em mim e o mar esse trem azul, de 1999.
Exuberante seguidor das modernidades da época, ele se mostrou dos melhores conhecedores
dos truques de Pound e cummings, da poesia em fatias finas e predominantemente
associativas. Seu novo livro, Minerar o branco tem capa virginalmente branca, mas lá dentro a
mesma ebulição de palavras, a riqueza mega-sênica de temas que se despejam no escoadouro
das mais intrincadas peripécias e extrapolações linguísticas, cedendo à força magnética e
gravitacional da palavra-puxa-palavra.
Ivo Barroso
Gaveta do Ivo – Rio, 16.10.10

cataminas pomba & outros rios
[1ª edição - Dobra Editorial, 2012]
Este é mesmo o imaginário das águas, nascido de todas as palavras que, no leito das vozes,
tremem, vibram, se chocam, se confundem, se amam. Ronaldo Werneck rompe os nervos das
palavras e os engata em outras para criar sua linguagem literária, a que serve à figuração do
passado, em sua contradição no tempo presente, às amarras do amor e das sombras da
infância que refletem sua memória. A posição de Ronaldo: o estar dentro de Minas e de
Cataguases representa o símbolo em suas três dimensões: a de ser ele um poeta cósmico,
aberto aos signos do mundo, a de ser onírico, mergulhado em seus sonhos e a de ser, enfim,
poético, no emprego da linguagem mais luminosa e abstrata em sua concha concreta.
Lina Tâmega Peixoto
Brasília, 2011

Cataminas é livro-poema, documentário, registro, repositório cultural, acervo pessoal que
Ronaldo Werneck oferece ao público. O livro reúne poemas leves, mas não menos profundos,
musicados, ritmados e sensoriais, em que se lança mão da tipologia e da formatação ao estilo
de e.e. cummings: não basta a palavra, mas a força da letra e o espaço em branco que a
espalha. Às bordas do Tâmisa ou do Arno, Ronaldo Werneck observou seu mesmo rio cingindo
a cidade ao tempo que unia o povo em suas margens. Margens que separam e cirzem o povo:
olha cá meu senhor/ sem o sol de rimbaud/ o oise é um rio/ francês de cataguases. Hoje a
história passa na internet feito corredeira, onde os parcos itens das retrospectivas anuais
determinam o que devemos lembrar de cada ano, seja no Brasil ou no mundo. Talvez seja
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preciso voltarmos à tesoura e à cola. Para separar o que nos é essencial, guardar o que nos
define e comove.
Talvez por isso a necessidade de Werneck de fazer esse livro-guia-poema-fotografia. Se não
fizermos como Ronaldo, escrevendo, compondo, tecendo as histórias que nos caracterizam, se
delegamos o registro do essencial àqueles que não se sensibilizam com memórias pessoais e
comunitárias, a sentença é a mesma: o que não for selecionado será descartado no rio de
bytes da internet. Atirado do alto da ponte da tecla delete. Feito água de rio, não volta nunca
mais.
Paula Cajaty
Jornal Rascunho, Curitiba, abril 2013

É no fluxo incessante de um rio (que sabe ser todos os rios), nas dobras de um tecido
policromático, onde despontam matizes e matrizes, curvas e precipícios, que Ronaldo Werneck
colhe o tempo e a dança de sua palavra poética. A coreografia das metáforas, os
cartazes-quase-cataguases e o olho em câmara lenta, depurando memórias, desliza pelas
camadas que compõem um universo de paisagens reais e intertextuais: a cidade e o mundo
inteiro fluem, entrelaçados, na voz do poeta. Cataminas pomba & outros rios tem história e
memória. Para completar as experimentações formais, apresenta expressiva variação
tipográfica, que decompõe e fertiliza a atmosfera onírica em que habita a poesia. Rimas
internas, aliteração, elementos de predominância melopaica conjugam-se na estratégia poética
de Werneck e forjam a singularidade de seu canto. Alargam-se os avessos, os fios de tempo,
entre ruídos e falares em ritornelo. Extensas fermatas contornam o caudaloso rio, este imenso
filme em que resíduos anafóricos de concreção e espessura pós-moderna acordam nos desvãos
largos voleios. Entre olhos e âncoras, Ronaldo Werneck desfia o fio de água que o transpassa,
revisita camadas e curvas de memória, enquanto o desafio do rio contorna suas canções (lied),
árias e peças camerísticas. O poeta fotografa, livre, em movimentos mallarmaicos, pontos de
luz e som, num tempo de faróis e epifanias. Jograis e menestréis entoam, entre duas ou três
margens, a singularidade de uma voz central, no amplo mosaico contrapontístico da estética
contemporânea: um e outro rio – pré-aquático / escultura / de sedimentos / tempo antes do
tempo.
Beatriz Amaral
Revista Germina, junho de 2013

Como diz o Manoel de Barros, numa das inúmeras epígrafes do livro: ―Imagens são palavras
que nos faltaram‖. Cataminas pomba & outros rios tem a beleza extra de muita, muita
fotografia de Cataguases e de sua gente, o que, com o que afirma Fábio Lucas – seu ritmo é
cinemático – mais o fato de que o poeta é apaixonado pelo cinema, me fazem ver, nele, por
um momento, um belo roteiro devidamente ilustrado com todas as suas locações no tempo e
no espaço. Por que, então, se não lhe faltavam engenho & arte, Werneck não fez um filme?
Porque, parafraseando Manoel de Barros, palavras são imagens que nos faltaram.
Como quando o mesmo Werneck, genialmente, diz: ―Pressinto/ cabreiro/ com horror/ que
estou/ numa cidade/ do exterior/ mineiro‖. Ou quando descreve Ouro Preto: ―chove sobre a
cidade encarcerada em sabão e pedra‖, finalizando assim: ―chove água que escorre sobre o
ouro dos pretos e leva sua memória‖. Não ―lava‖, como seria de se esperar. ―Leva‖. Fluem,
assim, os versos de Werneck, sobre o rio que cruza Cataguases ―correndo corroendo/ um
século em cada minuto‖. ―Correndo corroendo‖. ―A preta prata madrugada‖. ―Gretas grutas‖.
Nesses desdobramentos de palavras ele mostra o quanto cuida de cada detalhe do que
compõe, quase como um outro grande mineiro, Guimarães Rosa, mas empenhado na
multiplicação dos enfoques, como os cubistas faziam, trabalhando sempre com vários ângulos
simultâneos, como numa quarta dimensão.
Cinema? Quase. Veja a decupação que ele faz desta cena: ―O rio envolve/ esse tropel de
burros/ bicicletas/ meninos soltos/ no pó/ no pé descalço/ nos galhos/ pendurada no ar/ nas
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árvores‖. Mas aí se segue o pulo do gato: ―a poesia / se desmanchando/ se amarelando/ se
dissolvendo‖.
W.J. Solha
João Pessoa, 2013

o mar de outrora & poemas de agora
[1ª edição - Anome Livros, 2014]
Ronaldo é um poeta sem medo dos outros poetas. E faz uma apropriação dos textos que mais
o emocionam, num processo criativo de desafiadora originalidade. Podemos lembrar Pound,
mas Ronaldo não cita Rimbaud, Mallarmé, Valéry, Eliot e outros, cujos versos transcreve ipsis
litteris, nem os processa ao modo de palimpsestos, como simples resíduos de textos
conhecidos. Ele trata esses textos como destroços flutuantes de um grande poema-mar
universal e único, que a eternidade progressivamente elabora, desfazendo contornos gráficos e
autorias. A emoção que esses transcritos traduzem é a de Ronaldo. Mesmo porque esses
textos não estão plotados nos poemas-fontes da mesma forma e com a mesma inter-relação
de contiguidade e sequência com que Ronaldo os re-edita em seu poema. Os rios correm para
o mar, mas não fazem o mar.
Francisco Marcelo Cabral
Rio, novembro de 1999

Mais uma vez você me surpreende e aturde meus sentidos. E mais uma vez, o mar volta a ser
o traço simbólico do seu eu-poeta. O mar e o barco, elementos oníricos, embalam e
metamorfoseiam a realidade, levando a um mover do devaneio que abre um infinito de
lembranças.
A composição de assonâncias e reiterações que se referem ao mar e ao barco carregam o fio
condutor do discurso, isto é, o mar, em suas conceituações simbólicas de retorno a si mesmo,
com o passado tomado como presente eterno no comando da jornada poética por meio da
expressividade estilística de sensações, impressões e experiências, que servem para estruturar
o corpo do poema. A leitura dos poemas, assim, se assemelha a laços de palavras, enrolados
como espumas nas ondas que fixam a forma dos versos, jogados nas páginas como marés de
sons, ecos luzes e cores. A segunda parte da obra, Poemas de agora, são de uma densidade
lírica de rara beleza.
Lina Tâmega Peixoto
Brasília, janeiro de 2015

Querido amigo, a gente sabe que muito em breve só os livros objeto-de-arte sobreviverão. O
seu é um deles. Sua linguagem literária, somada à fotográfica da coautora e companheira
Patrícia, compuseram uma duradoura obra-prima. (Redundância, não?). Você e eu, pessoas de
terras órfãs de mar, sofremos sempre a nostálgica atração das águas salgadas. Em meu livro
Rasos d'água tenho o poema Mar, incansável mar. Mas ele é um bem comportado olhar sobre
a natureza, sem a amplidão e grandiosidade do seu, que incorpora todos os recursos
contemporâneos, modernos e pós-modernos, e a subjetividade pessoal com muita ousadia e
arte. Embora já aprecie sua poesia de longa data, o livro atual foi o que mais me cativou.
Obrigada pelos magníficos momentos de fruição.
Astrid Cabral
Rio, 20.06.2015

A liberdade do voo-em-águas verbais que move a escritura de O mar de outrora & poemas de
agora, de Ronaldo Werneck, é liberdade obtida da alquimia entre elementos líricos que
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sustenta uma identidade literária fluida, em transe-trânsito, nunca-pedra. O mar de palavras
de Werneck bate e rebate. Ondifica-se e estoura adiante, ontológico em sua antologia de si,
pelas cidades, ao léu do mundo. Camões é acompanhado, nessa poépica que apreende seus
afluentes pelo caminho, de Camus, Mallarmé, Haroldo e Augusto de Campos, Mário Faustino,
Ezra, Jorge de Lima, Leila Diniz… Navegante, é o eu que se solta e se retrai entre ondas que o
levam e retrazem, retratando-o no espelho-monte imenso de águas, em enunciação: vaga
aqui na mesa onda que entorna / e escorre grave onde escrevo mar. É orfeu / que emerge /
odisseu à tona. À vida racionada que flagra de Nova York (do alto do império são formigas / as
gentes grandes carros de brinquedo), o poeta contrapõe a liberdade em périplo, o que faz
retomar, afinal, o mar indefinito que não ousa abandonar. Cosmo e caos dialogam, portanto,
em um sussurrar imbricado, pelo oceano literário de corpo criativo próprio, lúdico e
assumidamente híbrido de Ronaldo Werneck. É o poeta e seu gesto audaz, em forma de livro
leve, palavra livre, que se bastam.
Zeh Gustavo
Boletim Leitura, Livraria Cultura, São Paulo, 2015

Poeta de textos rápidos, instantâneos, fragmentários e, às vezes, simultâneos, Werneck é,
dono de um trabalho virtuosístico em cima da palavra. Depois de deglutir toda a experiência
poética do século 20, é hoje um dos poucos poetas brasileiros capazes de recorrer a todas as
formas possíveis de fazer versos para expressar o seu testemunho de um mundo
desgovernado. É o que se vê em poemas como "23.10.13": hoje tenho setenta/ e de novo e
sempre/ a vida me inventa/ aos setenta e a cada dia vírus que me adentra tomado sou pela
poesia. Como se percebe, o mar de outrora & poemas de agora resulta do deslumbramento do
poeta pela vida e um balanço de seus setenta anos, a partir da infância em Cataguases, a
atração pelo mar tão distante, a vida errante pelo Rio de Janeiro, Bahia e as viagens pelo
mundo: Paris, Nova York e Barcelona, até o retorno a Cataguases na idade madura.
Adelto Gonçalves
Pravda.Ru, 07.04.2016

13

