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LITERATURA/ O texto feito a partir do uso de citações
alheias começa a ganhar espaço no Brasil
e levanta discussões sobre sua legitimidade
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Leia alguns remixes criados por Leonardo

» DIEGO PONCE DE LEON

N a escrita, seja qual for a
origem ou destino, há
algumas regras absolu-
tas. Uma delas implica

que qualquer citação direta de-
verá vir entre aspas e com os de-
vidos créditos. Desrespeitá-la é
ato ousado e responde, na maior
parte das vezes, por plágio ou
furto intelectual. No entanto, co-
mo nas mais rígidas legislações,
há permissivas e convidativas
brechas. Uma tentação para
quem busca burlá-la, mas não
exatamente infringi-la. Nesses
termos, o escritor Leonardo Vi-
lla-Forte é um recorrente con-
traventor. Fazendo uso de tre-
chos e citações de diversos auto-
res, ele propõe uma novo resul-
tado. Como se fosse em uma co-
lagem de obras. A profissão ain-
da não foi reconhecida, mas co-
meça a ganhar espaço e adeptos.
Leonardo é um DJ literário.

Não lhe cabe, porém, a do-
mesticação da prática. Pelo con-
trário. O remix literário nem so-
nhava com qualquer nomencla-
tura quando foi exercido pela pri-
meira vez. O antropófago Mário
de Andrade, pai da poesia moder-
na brasileira, escreveu o célebre
Macunaíma (1928) a partir de re-
cortes textuais. Constam ali Ca-
pistrano de Abreu e Couto Maga-
lhães, por exemplo. Além de Pi-
xinguinha. Talvez um primeiro
passo para o desbravamento da
etnomusicologia.Ninguémapon-
tou-lhe o dedo. E se o fizeram, foi
irrelevante. A história nada revela.

Oito décadas depois, a jovem
escritora alemã Helene Hege-
mann vendeu 100 mil cópias do

romance de estreia Axolotle
atropelado (2010). A obra foi
traduzida para 20 idiomas. He-
lene ganhou prêmios literários
pelo país. A promitente carreira
seguia imaculada. Então, foi
acusada de plágio. Alguns blo-
gueiros reconheceram trechos
das páginas virtuais no livro da
adolescente (ela tinha apenas
17 anos, quando do lançamen-
to). Eis que Helene assumiu os
“empréstimos” e justificou a
atitude dizendo se tratar de
“mixagem literária”. Colou. A
editora fez um pequeno aden-
do às edições posteriores e as
vendas em nada foram com-
prometidas. O marketing aju-
dou e alavancou o retorno co-
mercial, inclusive.

Criatividade
Leonardo Villa-Forte (que

hospeda os “recortes” no MixLit,
www.mixlit.wordpress. com)
distancia-se de qualquer dela-
ção leviana. Diferentemente da
alemã, o carioca lista cada uma
das obras utilizadas. “Plágio, a
rigor, é contar a mesma história
que uma fonte já contou, sem
fazer mudanças significativas
na maneira como é contada, e
assiná-la sem dar créditos para
o autor ‘original’. Isso é comple-
tamente diferente do que eu fa-
ço”, afirmou.

Aos poucos, a teoria encontra
subsídios e fundamentos para
ser exercida livremente. O reno-
mado poeta americano Kenneth
Goldsmith veio a público divul-
gar a “escrita não-criativa”. Em
um artigo para o universitário
site The Chronicle, Goldmisth

defende a “colagem” como uma
“resposta para uma nova condi-
ção da escrita”. Segundo o escri-
tor, “com uma disponibilidade
— sem precedentes — de textos,
nosso problema não é escrever

mais. Em vez disso, precisamos
aprender a negociar a vasta
quantidade que já existe”. Em
poucas palavras, ele resume:
“Não é plágio. É a era digital. É
dar novo destino”.

Comosurgiua ideiadeenveredar
pela literatura remixada?

Foi um movimento espontâ-
neo, eu desconhecia o que estava
fazendo. Quando montei o pri-
meiro texto, estava deitado com
uns 10 livros espalhados ao meu
redor. Pegava um, lia um trecho,
pegava outro, lia mais um trecho, e
assim passava de um para o outro
a fim de decidir qual deles eu ia ler
primeiro por inteiro. Era um movi-
mento parecido com o de quando
navegamos pela internet e vamos
abrindo várias abas, lendo um
poucodecadauma,edaquiapou-
co estamos com 10 abas abertas e
só nós entendemos o que nos le-
vou a elas, quais são as ligações en-
tre cada uma. Nessa passagem de
um livro para outro, percebi que
uma frase de um livro poderia ser
continuada pela frase de outro.
Marquei com lapiseira os trechos e
fui transcrevê-los no computador.
Comecei a organizar esses trechos
numa ordem narrativa, tentando
montar uma história com eles. Foi
um tipo de investigação. Eu queria
ver se era possível. Estava curioso.

Háquemdigase tratardeplágio.
Concordacomaacusação?

As histórias no MixLit não se-
guem as de um autor ou livro es-
pecífico. As fontes são numerosas
e bastante diferentes entre si. Os
textos são completamente distin-
tos daqueles de onde tirei os frag-
mentos. Procuro produzir textos
diferentes e não iguais àqueles
que me servem de fonte. Não pre-
tendo instalar igualdades, seja

entre textos, seja entre posições.
Na verdade, não parto de uma
ideia inicial pré-concebida. Deixo
o modo como junto os fragmen-
tos conduzir a história. Assim,
não tem como ser plágio. Sem
contar que no site todas as fontes
estão creditadas em cada mínimo
detalhe: nome de autor, livro, edi-
tora, página, inclusive o tradutor,
quando é livro estrangeiro.

Osite éumprojetoparaleloou
prioridadeprofissional?

No início, o site era um projeto
paralelo. Na medida em que co-
mecei a ter respostas de pessoas
que se identificavam e achavam
interessante e queriam conhecer
mais sobre o que era, ele começou
a ganhar mais espaço na minha
agenda. Hoje faz parte de meu
projetodemestrado.Masnãocon-
sigo fazer uma coisa só. Tenho
uma peça infantojuvenil de at-
mosfera sombria, que se chama O
garoto que gostava de ler. Foi apro-
vada na Lei Rouanet e está em bus-
ca de patrocínio para produção.
Confirmado para 2013 está o lan-
çamento do meu primeiro roman-
ce, que comecei a escrever algum
tempo antes de criar o MixLit.Tem
em comum com ele a mistura de
vozes, pois, a partir de certo mo-
mento, a história gira em torno de
uma oficina literária.

Remix do carioca LeonardoVilla-Forte, que se destaca comoDJ literário

“SextashowperfeitodosParalamas.Tava
precisandodealgoassim,praesquecermtas
coisasecomeçarafazercoisasnovas :)”
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Enquete

Você tem até o meio-dia

de hoje para votar na melhor

foto da semana na Hit. Acesse o

site www.correiobraziliense.

com.br e escolha a sua favorita.

O resultado será publicado na

coluna de amanhã.

Participe!

SSeennssaaççããoo ddoo mmoommeennttoo
Quem curte dançar “Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de

revista” vai poder ver ao vivo o grande nome por trás do hit, MC Bola,
durante a Quarta Conection, do Garota Carioca, amanhã, às 22h. Quem
divide a programação com o funkeiro é Rangel Castro. As mulheres têm

bebida liberada até a meia-noite. Mais informações: 3326-1840.

De raiz
A próxima edição do Samba Autêntico será um

grito de carnaval, em 8 de fevereiro, na Apcef. Entre os
artistas escalados, estão Dhi Ribeiro, Leo Benon,

Luciano Barbosa, Guto Martins, Breno Alves,Vinícius
de Oliveira e Kadu Nascimento.

Vale tudo
Assistir ao Paralamas do Sucesso e à Plebe Rude já é bom

demais. De graça, então, melhor ainda. Nesse espírito,
muitos fãs das bandas enfrentaram chuva para ver os shows
que rolaram no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson.
Os grupos se reuniram para o Parada Musical, evento que
aconteceu simultaneamente em cincos cidades brasileiras
para comemorar os 350 anos dos Correios.

AmandaMenezes,MarinaRodrigues daCunha,
KarlaNicoletti,MarianaCaixeta eMarianaVidal

Ana Luísa Nogueira,
Matheus Damasceno,

Rafael Gomes e
Grazielly Calhau

Isabela Curvo e Vinícius Santos

Pedro Henrique Ramos,
Renata Barbosa, Nayane
Teles e Nathielen Fernandes

Ana Elisa Caliman
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