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ENTREVISTA A MÁRCIO L’O 
 
 
Conciliação: Primeiramente, ofereça-nos alguns dados de sua biografia, 
para que possamos nos situarmos melhor.  

Márcio: Sou pernambucano, na década de 
90, minha família fugindo da seca, aportou 
aqui em Amélia Rodrigues. Com meus 17 
anos decidi ingressar na formação sacerdotal 
católica, a coisa não deu muito certo, mais 
foi um tempo muito bom. No ambiente ecle-
sial conheci minha companheira, minha poe-
sia grande, Ligeane Cardoso dos Santos, hoje 
temos uma poesia pequena, Lua Júlia Cardo-
so d’Oliveira. Estudei Filosofia (Faculdade 
São Bento, Salvador, 2002-2003), Teologia 
(Faculdade Católica de Feira de Santana, 
2004-2008) e Bíblia (Universidade Católica 
de Pernambuco, 2015-2016). Em meio a isso 
tudo a poesia vem me salvando: “Fora da 
poesia não há salvação!” 

 
Conciliação: Márcio, trace para nós um pequeno relato de sua relação 
com a poesia. 
Márcio: Sem sombra de dúvidas, minha relação com a poesia tem a ver 
com duas mulheres: minha mãe, Maria Solange da Rocha e minha profes-
sora de Literatura do Ensino Médio, Marlice Aiperi. Dona Solange me 
apresentou para as letras, era professora primária, foi meu primeiro gran-
de encanto. A professora Marlice me apresentou à turma da Semana de 
Arte Morderna de 1922: a liberdade, ousadia e inventividade me cativava 
para sempre. Lembro que fugia para a pequena, apertada e desconfortá-
vel biblioteca do Colégio Luís Navarro de Brito, em Amélia Rodrigues, 
para ler Mário de Andrade, Drummond, Manuel Bandeira. 
Mas meu primeiro “caso poético” foi Jorge de Lima, justamente por sua 
teopoética surrealista. Lembro que o primeiro livro que adquiri dele foi 
de um sebo em Salvador, ali perto da Castro Alves. A primeira poesia de 
“A túnica inconsútil” (Poema do Cristão), primeira vez que li, foi como 
se o vento entrasse por minha boca e abrisse todas as minhas veias...  

Conciliação 
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Quando em Salvador, no período da Filosofia, tínhamos um pequeno 
grupo devotado à poesia dentro do Seminário. O grupo era presidido por 
George Roberto (amigo e poeta, o mais nobre poeta que conheço), um 
guru, mestre ou xamã que levava a todos por noites e madrugadas de po-
esia. Esses e-ventos fizeram com que a poesia me tomasse com muita 
força.  

Agora estou namorando Adélia e Quintana. Recentemente me achou Eli-
sa Lucinda.  

 

Conciliação: Os poemas que você posta em sua página no facebook 
(Poesis Marcio) tem uma forte relação com as Escrituras Sagradas judai-
co-cristãs, tanto que você as denomina de “biblopoesia”. Você pode nos 
falar sobre seu processo criativo? Temos a impressão de que a Bíblia está 
sempre presente como uma das fontes do texto... 

Márcio: Os cristãos têm uma experiência fascinante em seu seio: “Uma 
Palavra que se fez carne...” As Escrituras judaicas também trazem dessa 
força: os profetas anunciam a Palavra da Divindade, uma palavra que não 
é deles, mas que conhecem e têm intimidade, alegra e angustia, como a 
Jeremias. Duvido que Jeremias não era também poeta. 

Descobri, com o tempo, que toda minha poesia era, na realidade, biblo-
poesia, ecos da Palavra de carne, restos da palavra dada aos profetas. A 
leitura ou estudo da Bíblia quase sempre me leva à poesia; ou mais, a lei-
tura da Palavra, seja na Bíblia escrita ou no Livro da Vida, sempre me 
leva à biblopoesia: é minha palavra, minha e de Deus. Ele não se importa 
que faça com ela o que eu quiser. 

 

Conciliação: Elas estão (quase sempre) enquadradas em séries, como 
“Poesia Antiga” ou “Poema Crí(s)tico”. Parece-nos que você, desde as 
fontes até a estrutura do texto, vem produzindo/criando um gênero es-
pecificamente teopoético. Gostaríamos que você nos falasse sobre isso. 

Márcio: Tenho a mania “nojenta” de categorizar. O poeta e o artesão 
são “aquilo” que há de mais próximo do Deus do Gênesis: estão conde-
nados à criar, descobrir a vida que está amarrada nas coisas e libertá-la. 
“Poema Crí(s)tico”, crístico e crítico, é a poesia do Evangelho. “Poesia 
Antiga” é a poesia da Bíblia Hebraica, o Primeiro Testamento.  

Conciliação 
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Minha biblopoesia é o Terceiro Testamento, que está escrito não num 
livro, mas na vida, na carne, na pedra, na árvore, nos gritos, choros e ri-
sos... A missão do poeta é colocar no papel a palavra que está escrita na 
vida.  

 

Conciliação: Outra marca muito forte em sua produção é a crítica social. 
Os textos sempre tendem para o engajamento social. Como você vê essa 
relação entre fé, literatura e sociedade? 

Márcio: Não existe poesia que não seja “poesia engajada”. A caneta es-
creve a partir de onde os pés estão fincados. Assim, a poesia é uma caixa 
de ressonância do poeta, onde ecoa o som de sua vida. De forma particu-
lar, a relação com a palavra que é dada no ofício poético, o con-voca a 
um compromisso com a vida onde esta encontra-se “emudada”, silencia-
da. “Lutar com palavras é a luta mais vã”, diz Drummond em “O luta-
dor”; é a luta mais vã e única possível luta do poeta. Uma biblopoesia é 
uma palavra gritada, cuspida, regurgitada, escarrada, como a palavra dos 
profetas, dos místicos, dos loucos, dos amantes, das crianças.  
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