
1 

 

CRÍTICA DE POESIA: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

 

Maria Esther Maciel 

 

“Que metro serve para medir-nos? Que forma é nossa e que conteúdo? 

Contemos algo? Somos contidos? Dão-nos um nome? Estamos vivos?”. Com essas 

perguntas breves e incisivas, Carlos Drummond de Andrade compôs as duas primeiras 

estrofes de seu poema “Perguntas em forma de cavalo-marinho”, incitando o leitor a 

pensar não apenas nos sentidos da existência humana, mas também no que constitui o 

próprio poema, tomado como um organismo vivo, feito de medidas, formas, sentidos 

intrínsecos e extrínsecos, sempre em estado de movimento. 

É em torno de indagações similares às do poema drummondiano que a crítica de 

poesia vem, ao longo dos tempos, buscando formas possíveis de abordagem do texto 

poético, atenta às demandas culturais de cada época, aos instrumentos crítico-teóricos 

disponíveis e às particularidades criativas de poetas de diferentes tradições. O que 

aponta para o caráter também múltiplo e cambiante do ato crítico diante da experiência 

poética. Em outras palavras, se a poesia é sempre outra de acordo com as inquietações 

de cada poeta diante do seu tempo e do próprio fazer poético, a crítica também se 

pluraliza e se transforma, municiando-se de novos recursos e estratégias para lidar com 

os diversos tipos de produção no campo da poesia.  

No que tange especialmente ao cenário contemporâneo da crítica de poesia no 

Brasil, costuma-se diagnosticar a presença de pelo menos duas vertentes (ou modelos) 

predominantes: a crítica de feição acadêmica e a jornalística.  Tendo em vista as 

matrizes etimológicas da palavra crítica, que significa tanto “separar, distinguir, 

interpretar, discernir”, quanto “julgar, apreciar e avaliar”, o primeiro grupo de 

significados se associaria mais à primeira modalidade crítica – moldada segundo 

critérios bem definidos de rigor teórico, análise e interpretação – enquanto o segundo 

grupo caracterizaria a modalidade jornalística, de caráter mais contingente e voltada 

para a avaliação da produção poética imediata. Mas como toda dicotomia, tal divisão 

padece de insuficiência e não dá conta do conjunto de práticas e teorias críticas que se 

entrecruzam no presente. Ainda que as duas vertentes mencionadas se façam ver no 

horizonte crítico da contemporaneidade, cada uma com suas respectivas especificidades 
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e funções, não podemos estancá-las nem colocá-las em relação excludente. Mais do que 

nunca, hoje vivenciamos uma flexibilização das fronteiras, uma hibridação de 

linguagens e discursos, o que se reflete também no âmbito do fazer crítico.  

Sob esse prisma, vale ressaltar, inclusive, o trabalho crítico cada vez mais 

efetivo dos poetas, quer nos meios acadêmicos, quer nos cadernos culturais e revistas de 

poesia do país. Poetas que, ao conjugar as atividades de criação e reflexão, dedicam-se 

ao exercício de uma crítica mais comprometida com o fazer poético e afinada com o 

repertório particular de referências que incide nesse mesmo fazer.  Realizam, dessa 

maneira, uma crítica que se abre aos influxos da dicção poética, permite-se incorporar 

na escrita os procedimentos estéticos dos autores analisados e não teme em tomar 

partido em relação a grupos e linhagens. Nela podem incidir tanto o olhar analítico 

quanto o judicativo, tanto o rigor reflexivo quanto a flexibilidade da linguagem.  

Assim, se os territórios da crítica se encontram cada vez mais em interseção e 

diálogo, já não faz sentido sustentar as exigências de neutralidade científica e 

objetividade metodológica herdadas do estruturalismo e defendidas, ao longo de 

décadas, por segmentos da crítica acadêmica. O olhar contemporâneo (mesmo nas 

universidades) já não enxerga o texto poético como um corpo inerte, a ser dissecado e 

explicado através de jargões conceituais. Tampouco cabe à crítica de hoje o enfoque 

meramente apreciativo da poesia, calcado em impressões imediatas, valorações 

intuitivas e “achismos” avessos ao trabalho de reflexão.  Nenhuma fixidez condiz com a 

nossa época. Importam, sim, o movimento, o trânsito e a abertura à alteridade – estes, 

ingredientes imprescindíveis para a prática do pensamento crítico num mundo marcado 

por confluências culturais.  

A combinação entre lucidez, imaginação, pensamento teórico e experiência dos 

sentidos torna-se, portanto, um viés mais interessante e em consonância com a ordem 

contemporânea.  E nesse sentido, a prática do ensaio – compreendido como uma forma 

híbrida e assistemática de escrita – talvez seja a mais adequada ao exercício da crítica 

poética do nosso tempo. Como já observou Octavio Paz, o ensaio é um gênero que, num 

extremo, tangencia o tratado, e no outro se constitui como um texto aberto, flexível, 

pouco afeito a coerções teóricas e amarras racionais. Deve ser leve sem perder a 

consistência, completo sem ser exaustivo. Não é o reduto de um saber impessoalizado e 

sistemático, mas um espaço móvel, exposto às manifestações da subjetividade e da 

criatividade, e que não necessariamente exclui os rigores da consciência. 
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Mas qual seria, dentro disso, o papel da crítica, hoje? De que maneira ela pode 

lidar com as demandas culturais do presente?  

Diante de tais perguntas, caberia, de início, uma afirmação: compete à crítica 

potencializar as linhas de força que atravessam o texto poético, discutir seus pontos de 

tensão, iluminar suas zonas de sombra, explorar os sentidos explícitos e implícitos que o 

constituem. Sem perder de vista as relações que ele mantém com o mundo. Se o poema 

é um corpo vivo, torna-se necessário que a crítica estabeleça uma relação dinâmica com 

ele, atenta aos seus dizeres, formas, medidas, silêncios e diálogos com a alteridade. 

Assim, importam tanto a linguagem e os temas que constituem o texto, quanto as 

figurações do sujeito poético, a inserção do poeta no agora do mundo, seu olhar sobre o 

passado e seus trânsitos em outros espaços e linguagens.  

Os desafios da crítica atual não são poucos. Diante da complexa configuração do 

horizonte poético da literatura brasileira nas últimas décadas, torna-se uma tarefa cada 

vez mais árdua enfrentar essa complexidade. Para não mencionarmos a própria 

dificuldade de se definir o que vem a ser “contemporâneo”, visto ser esta uma noção um 

tanto problemática e imprecisa. Qual seria a extensão temporal dessa designação?  É 

possível definir o começo do que chamamos contemporaneidade? De quem e do que 

somos contemporâneos? 

Há quem circunscreva a poesia contemporânea ao conjunto da produção 

existente a partir da segunda metade do século XX. Outros já preferem situá-la no 

contexto posterior à década de oitenta ou até mesmo após os anos noventa. Não vai 

demorar muito, inclusive, para que o termo contemporâneo seja usado exclusivamente 

para designar a poesia produzida no século XXI.  Mas como fica o problema das 

gerações que se encontram e se justapõem num determinado período? Como situar 

vivos e mortos, não necessariamente divididos em velhos e jovens, nesse quadro? De 

que autores realmente falar?  O filósofo italiano Giorgio Agamben, ao se colocar essa 

questão sobre o que vem a ser o contemporâneo, afirma que a contemporaneidade 

mantém uma singular relação com o próprio tempo, aderindo a este e ao mesmo tempo 

dele tomando distância. Do que se depreende o quão complicado é circunscrever sua 

abrangência. Resta-nos usar o termo segundo nossas convicções. 

Além desse desafio de ordem temporal, a crítica de hoje tem que lidar com uma 

constatação óbvia, mas não menos complicada: a da diversidade/heterogeneidade da 

produção poética do presente. Sabe-se que, com o arrefecimento dos movimentos e 
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projetos coletivos que nortearam a poesia moderna e de vanguarda, os poetas passaram 

a ter uma maior liberdade de escolher suas próprias vias criativas, permitindo-se 

retomar dicções do passado, inventar outras, seguir rastros deixados pelos grupos que os 

precederam, adequar-se às diretrizes impostas pelo mercado, buscar linguagens 

estranhas, experimentar recursos tecnológicos, combinar todas essas possibilidades ou 

negar todas elas e procurar outras formas de dicção.  

Diante desse cenário, definir uma paisagem completa e convincente da poesia 

brasileira atual torna-se uma tarefa insana. Qualquer mapeamento, nesse caso, se 

apresenta insatisfatório. Ademais, variam as concepções do que seja poesia. 

Coloquialismos, retomadas da tradição lírica, experimentalismos, experiências 

neobarrocas, diálogos intersemióticos, intervenções performáticas e cibernéticas, 

mestiçagens de gêneros, línguas e culturas, tudo isso incide no horizonte literário da 

atualidade.  Daí que à crítica interessada em analisar a poesia contemporânea convenha, 

cada vez mais, o recorte, a demarcação de territórios. Nesse sentido, escolher um poeta, 

um grupo, um tema comum a vários autores ou alguns pontos de comparação entre as 

linhas de força predominantes torna-se uma via adequada para quem se aventura no 

exercício da crítica de poesia. Isso, sem que se perca a visão do contexto.  

Seja qual for a escolha, o crítico não deixa de imprimir na sua leitura uma marca 

subjetiva. “Ler é eleger”, já disse Paul Valéry. Ao sondar as maneiras com que um poeta 

(ou vários) diz o seu tempo, faz uso formal da linguagem, lida com os dispositivos 

tecnológicos disponíveis, dialoga com as poéticas do passado, concebe o papel do leitor 

e dá sua contribuição ética e estética ao mundo em que vive, o crítico cria um espaço de 

reflexão não apenas no âmbito dos estudos poéticos, mas também no campo cultural. 

Contribui, dessa maneira, para que a poesia continue em movimento.   

Diante do exposto, um curso sobre crítica de poesia, com ênfase na produção 

poética contemporânea, requer também uma maleabilidade metodológica. É o que 

proponho: uma abordagem geral das questões aqui levantadas, um mapeamento (ainda 

que insuficiente) das linhas de força da poesia atual, um passeio pelos principais 

procedimentos de leitura do texto poético e a definição de alguns recortes que possam 

viabilizar o trabalho com os poemas selecionados. Sem deixar, com isso, de mostrar que 

o gesto crítico é, antes de tudo, um ato aberto e vivificante de leitura.  
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