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A história da poesia é uma história da repetição. Não faltam exemplos que assim o sugerem. Lembre-

se o ritmo repetitivo do bardo da tribo ancestral (ou alguma poesia indígena, mesmo hoje) com o 

seu poder encantatório e xamânico. Considere-se, séculos depois, o paralelismo do verso medieval 

assente na repetição simétrica de palavras, estruturas rítmico-métricas e conteúdos semânticos (ex. 

Leixa-prem). Mais próximos do momento presente, pense-se, ainda, na exploração radical da 

repetição na poesia visual através da reiteração de um mesmo verso, palavra ou letra para compor 

um poema. Em suma, a repetição esteve sempre presente nas práticas dos poetas por via de 

estratégias expressivas a nível fonético, estrutural, retórico e lexical. Nesse sentido, a repetição 

atravessa todo e qualquer texto. Ao atravessar os textos, atravessa o tempo e reformula os espaços. 

Com isto, a história repete-se sem se repetir. 

 

Este número da eLyra pretende analisar o uso da repetição na poesia contemporânea, sublinhando, 

de igual modo, as implicações culturais, sociais e políticas desses mesmos gestos de repetição. Assim, 

espera-se que a discussão compreenda não apenas a ligação da repetição a noções como a de cópia 

e reprodução, mas também reflita sobre os desafios conceptuais que emergem da relação entre 

repetição, variação e diferença. 

 

Convidamos ao envio de trabalhos até 31 de maio de 2023. 

 



Aceitamos artigos completos e inéditos nos seguintes idiomas: português, inglês, francês e espanhol. 

Todos os textos serão submetidos a um processo de revisão anónima por pares e devem respeitar 

rigorosamente as normas de publicação da revista eLyra expostas na secção “Submissões”. 

 

Os artigos devem ser enviados para o email: revistaelyra.dezembro@gmail.com. 

 

Para esclarecimento de dúvidas ou manifestações de interesse preliminares, contactar por favor o 

organizador do número: brunoministro@letras.up.pt. 
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