


Apresentação 
 

Na contramão de periódicos especializados, acadêmicos e vanguardistas, a 
REVISTA PERSEUS surgiu para aproximar o público leitor de poesia dos 
grandes poetas de nossas letras.  

 

 

“Cada vez que o reino do humano me parece condenado ao peso, digo pra 
 

mim mesmo que à maneira de Perseu eu deveria voar para outro espaço. Não se 

trata absolutamente de fuga para o sonho ou o irracional. Quero dizer que 
 

preciso mudar de ponto de observação, que preciso considerar o mundo sob 

uma outra ótica, outra lógica, outros meios de conhecimento e controle” – 

Ítalo Calvino 

 

Procuramos, desta forma, disponibilizar textos e áudios, na voz do 
próprio autor, sempre que possível, o que contribui, assim cremos, não só 
para a fruição, mas também para a educação estética.  

Da tradução à poesia popular, do cânone à produção contemporânea ainda 
pouco conhecida, nesta primeira edição apresentamos uma seleta 
considerável da grande poesia de todos os tempos. 

 
 

Os editores 



REVISTA PERSEUS VOL. 1, Nº 1, 2018. 
 
 

 

SEÇÕES 
1 – OUTRORAGORA 

 
 

Arthur Rimbaud – Canção da mais alta torre 
Baldomero Fernández Moreno – O protelado  

Johann Wolfgang von Goethe – Ao contemplar o crânio de Schiller 
John Donne – Soneto Sacro X 

 
 

 

2 – MESTRES DE OFÍCIO 
 
 

Alberto da Cunha Melo – Casa vazia  

Alphonsus de Guimaraens Filho – Soneto de 
meditação Florisvaldo Mattos – Luz no Golfo Lêdo Ivo 
– Fronteira Seca 

 
 
 

3 – ENSAIOS, ENTREVISTAS, RESENHAS 
 
 

Aldo Pellegrini – A poesia e os imbecis  
O UNDERGROUND ESTÉTICO E O PAVÃO BIZARRO: Uma leitura 
bloomiana da poesia de Emmanuel Santiago, por Wladimir Saldanha 
Qual é a importância da Poesia? Por João Filho  
Qual é a importância da Poesia? Por Wagner Schadeck 
Qual é a importância da Poesia? Por Wladimir Saldanha 
O poeta no tempo presente, por João Filho,  
O poeta no tempo presente, por Wagner Schadeck 
O poeta no tempo presente, por Wladimir Saldanha 

 
 

 

4 – ANTOLOGIA DO INÉDITO 
 
 

Claudio Sousa Pereira – Dois poemas  

Ivanes Freitas – A Nicola Samorì 

Pedro Mohallem – Soneto 
Márcio Gomes Benito – Cristalomancia  

Marra Signoreli – Balada do Balneário 

https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/10/cancao-da-mais-alta-torre
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/10/__trashed
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/09/goethe-ao-contemplar-o-cranio-de-schiller/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/10/donne-soneto-sacro-x/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/13/casa-vazia-de-alberto-da-cunha-melo-por-gustavo-felicissimo/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/10/alphonsus-de-guimaraens-filho-soneto-de-meditacao/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/10/alphonsus-de-guimaraens-filho-soneto-de-meditacao/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/10/florisvaldo-mattos-luz-no-golfo/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/10/ledo-ivo-fronteira-seca/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/10/ledo-ivo-fronteira-seca/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/03/31/la-poesia-y-los-imbeciles/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/09/o-underground-estetico-e-o-pavao-bizarro-uma-leitura-bloomiana-da-poesia-de-emmanuel-santiago/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/09/o-underground-estetico-e-o-pavao-bizarro-uma-leitura-bloomiana-da-poesia-de-emmanuel-santiago/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/10/qual-e-a-importancia-da-poesia-por-joao-filho/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/10/qual-a-importancia-da-poesia-por-wagner-schadeck/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/10/qual-e-a-importancia-da-poesia-por-wladimir-saldanha/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/09/o-poeta-no-tempo-presente/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/10/o-poeta-no-tempo-presente-por-wagner-schadeck/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/10/o-poeta-no-tempo-presente-por-wladimir-saldanha/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/10/claudio-sousa-pereira-dois-poemas/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/09/antologia-do-inedito/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/10/antologia-do-inedito-pedro-mohallem/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/10/marcio-gomez-benito/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/10/marra-signoreli/


5 – POESIA FALADA 
 
 

João Filho – Canção das margens 

Wagner Schadeck – Teseu  

Wladimir Saldanha – O menino e seu soneto 

https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/09/poesia-falada/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/10/wagner-schadeck-teseu/
https://revistaperseus.wordpress.com/2018/04/10/wladimir-saldanha-o-menino-e-seu-soneto/

