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Objetivo: “Leitura e literatura na Serra Gaúcha” faz parte uma pesquisa realizada na
Universidade de Caxias do Sul, que tem como objetivo levantar e organizar
informações da literatura regional. Nesta etapa, o plano de trabalho consiste em
estudar, buscar comparações, proximidades e distanciamentos entre dois poetas que
consideramos relevantes para a literatura gaúcha contemporânea: Marco de Menezes
e Clóvis da Rolt.
Metodologia: O método utilizado para a realização da pesquisa é exploratório,
analítico e de discussão, consistindo na leitura e análise de poemas e livros dos
autores.
Resultados: Está em estágio final um artigo acadêmico acerca das obras de ambos,
inseridos, como previsto, no âmbito regional gaúcho.
Discussão: O material poético encontrado e discutido está, ao nosso ver, em um
patamar artístico muito alto, coisa que é difícil se ver reconhecido pela sociedade
artística e pela sociedade em geral; por isso a relevância desse estudo: aprofundar e
difundir grandes nomes da poesia contemporânea.
Considerações finais: As análises feitas ajudam a comprovar que o sistema literário
regional da Serra Gaúcha é constituído por autores com inúmeras influências tanto
externas quanto internas; como o tempo e espaço; a memória e a infância; a lógica e o
estranhamento. No mais, também comprova que existem grandes escritores vivos, que
estão pensando em um novo fazer poético.
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