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Este curso se propõe a apresentar um instrumental crítico e teórico para que o 

leitor de poesia possa firmar critérios e valores próprios e, daí, apreciar a força e a forma de 

uma obra poética. A exposição do instrumental se dará em paralelo a análises de poemas 

brasileiros contemporâneos, sobretudo a partir da década de 1980. 

Como não existe uma tábua de valores previamente definida, muito menos 

consenso entre estudiosos e diletantes, tampouco entre críticos e poetas, e menos ainda 

entre críticos & críticos e entre poetas & poetas, o curso terá de forçosamente indicar 

critérios e valores em torno dos quais se norteará. Desta forma, o crítico de poesia deverá 

estar atento, ao pensar uma obra, a cada um dos itens seguintes – e a todos eles 

simultaneamente, a saber: a) quanto à língua: correção formal e adequação ao tom e tema 

propostos; b) quanto ao lugar da criação: conhecimento da tradição e do contexto literário 

e poético em que se insere; c) quanto à criação especificamente: utilização dos recursos da 

melopéia, da fanopéia e da logopéia (som, imagem e palavra em termos poundianos), 

ausência de estereótipos (de ordem lingüística, ideológica, filosófica), entendimento da 

noção de eu lírico, imprevisibilidade e complexidade. Naturalmente, um item ou outro 

apenas não será suficiente para a definição do valor de uma obra, mesmo porque há graus 

de correção, de conhecimento, de perícia, de imprevisibilidade etc. Cada obra, a despeito de 

sua avaliação positiva ou negativa por parte do leitor, possui uma técnica irrepetível, 

cabendo à crítica o esforço de resgatar a construção por que tal obra passou. 

O funcionamento do curso, na prática, se fará a partir de um panorama da poesia 

produzida no Brasil dos anos 80 em diante. Desse período, se analisarão mais verticalmente 

alguns poemas significativos, lançando mão, para isso, de critérios valorativos estabelecidos 

em função de um olhar comparatista. À perspectiva historiográfica se juntam a crítica e a 

teoria literária, buscando compreender o poema em seu contexto, em sua feitura e em sua 

dimensão. 

Quando Stéphane Mallarmé disse ao amigo pintor Edgar Degas que um poema se 

fazia com palavras e não com ideias, ele estava tocando numa das mais delicadas questões 

estéticas (e, portanto, poéticas): a questão do valor. Porque ideias todos têm, mas a 
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execução delas é que é o busílis, o problema, o impasse cuja solução é a dor e a delícia de 

todo escritor. 

A poesia é um complexo sistema sígnico que pode ser decodificado de variadas 

maneiras, conforme o repertório "teórico" do leitor, ou seja, o conjunto de informações, 

pesquisas, experiências, desejos, intuições que vai circunscrever o gesto interpretativo. Ler 

um poema é ativar ao máximo este conjunto, fazendo da teoria um instrumento, não de 

tortura, mas para maior curtição do prazer estético. 

Ninguém aprende a língua lendo, tão-somente, gramáticas. De modo similar, 

ninguém vira poeta lendo teoria literária. Os poetas, em geral, não só não leem teoria 

alguma, como também não leem poesia nenhuma. Querem escrever – e a glória. Ora, o 

parâmetro primeiro da poesia presente é a poesia feita, e refeita, há tempos. (Tradição é 

valor, sim, que se acumula à moda antropofágica: a gema da comida fica no corpo, a casca 

se assopra.) Daí a imensa massa de poemas e poetas requentados, distantes de versos 

requintados. Mais do que mero trocadilho retórico, entre o requentado e o requintado volta 

a questão do valor. 

Entender o valor de uma coisa é tentar entender a coisa diante de um mundo de 

medições e de perspectivas. Isto vale para um poema. Criticar, recorde-se a etimologia, é 

julgar. Mas o que julgamos ao ler um poema? Julgamos tudo: tudo aquilo que podemos, 

conforme nosso repertório, julgar. Não há uma tabela fixa, felizmente, em que se basear 

para a valoração. O valor é uma espécie de paladar a partir do qual sujeito e mundo se 

relacionam. Uma relação incessantemente instável e errante. 

A poesia brasileira dos anos 1980 em diante é um vasto caldeirão de sopa para 

qualquer paladar, com ingredientes os mais díspares. Pode-se, pois, tomar temas 

predominantes neste período, como a solidão e o erotismo, e se regozijar com eles via 

Adélia Prado ou a Hilda Hilst de Bufólicas (1992); ou ir à cata de efeitos humorísticos nos 

versos, e aí rir, desconfiado, com Millôr Fernandes, Tião Nunes, José Paulo Paes (“Ménage 

à trois”: “casa de ferreira / espeto de paulo” - A poesia está morta mas juro que não fui eu, 1988) 

e Leila Míccolis (“iniciação”: “Não há razão pra t(r)emeres: / se podias ser meu filho, / 

aproveita por não seres...” – O bom filho a casa torra, 1992). 

Se se preferirem poemas com alta densidade metalinguística, chegando mesmo a 

sofisticadíssimos malabarismos verbais, obras de Paulo Henriques Britto, Carlito Azevedo, 

Sebastião Uchoa Leite e Nelson Ascher seduzem – e assustam, feito sirenes. 

O passeio pelos bosques da poesia contemporânea brasileira se alonga e ecoa: 

agora, se se querem poemas visuais, o mestre-mor ainda é Augusto de Campos com 
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Despoesia (1994) e Não poemas (2003), mas já adiante o leitor volúvel e insaciável se larga em 

poemas que tematizam assuntos radicalmente políticos, como os que o mano Haroldo fez, 

nos anos 90, estendendo o “salto participante” concretista: “O Anjo Esquerdo da História” 

(protesto contra o massacre dos Sem-Terra no Pará), “Circum-lóquio (non troppo allegro) 

sobre o neocapitalismo terceiromundista” e “Nékuia: fogo azul em Cubatão”. De repente, 

decide o leitor pesquisar poetas fora do cânone nacional e descobre o capixaba Miguel 

Marvilla (“Não posso prescindir da janela / é meu ofício pretender a Lua.” (“Ofício”. A 

fuga e o vento, 1980). E se este leitor levantar a velha querela: letra de música é poesia? Aí 

entram tomos e tomos de Caetano, Chico, Gil e outros tantos. 

É claro que todos esses movimentos se dão, para continuar a metáfora do paladar, 

como numa receita cujos elementos se misturam pouco a pouco, até que o sal e o açúcar se 

entrelacem. 

Um curso que se proponha a fornecer elementos para a constituição de um olhar 

crítico em relação à poesia, em particular a poesia brasileira pós-marginal, deverá ter como 

contraponto imediato, não único (o que seria ingênuo), exatamente a poesia marginal (por 

sua vez, herdeira do modernismo oswaldiano e bandeiriano e com traços tipicamente 

românticos). Por esse viés comparativo, abre-se um amplo leque: nos ditatoriais anos 70, a 

poesia se mostrou fortemente subjetiva e alegórica, contracultural, desbundada, coloquial, 

buscando o leitor na rua, na fila, nos bares, com seus versos curtos em precários suportes; 

com a normalização democrática dos anos 80, a poesia, como apontou Flora Süssekind 

com precisão em Literatura e vida literária (1985), se transforma: “Agora eu sou profissional”, 

profetiza um verso de Ana Cristina Cesar. De fato, doravante, os poemas, mais longos, 

ganharão editoras e se abrirão para temas mais cosmopolitas; o tom fica mais sério; irônico 

ainda, mas menos chistoso; retomam-se sem temor as filiações cabralina e concretista, e a 

poesia crítica se multiplica, assim como retornam as formas fixas, sob nova capa, como o 

soneto. A egotrip marginal dá lugar às diatribes contemporâneas. 

Entretanto, há de se apontar a fragilidade do quesito geracional: muitos dos poetas 

setentistas vieram antes dos anos 70 e outros tantos que lá debutaram continuam a escrever 

nos anos 2000. Para o ensaísta Paulo Leminski, o grande poeta da década de 70 é o “poeta-

revista”; para Alfredo Bosi, em História concisa da literatura brasileira (1994, 32ª ed.), os poetas 

“contemporâneos” de destaque seriam, além do citado curitibano, o mineiro Cacaso e a 

carioca Ana Cristina Cesar, mais a aparição fulgurante do pantaneiro Manoel de Barros. 

Todo este redemoinho se vai fazendo e nem ainda se pôs em suspensão o próprio 

conceito de poema, poesia, literatura, gênero, intertextualidade, intersemiose: o que seria a 
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obra “inclassificável” de Arnaldo Antunes? E o papel da internet nisso tudo, com a 

proliferação de blogs poéticos e de criações coletivas?  

No curso, entre tantas entradas possíveis, não se pretende descurar dos rudimentos 

de uma análise mais “pé no chão”. Em cada obra, pode-se privilegiar um aspecto 

estruturante (sonoro, mórfico, sintático), sabendo da indissociabilidade deles, e os modos 

de funcionamento do poema: a linguagem de que se compõe, o corte dos versos, os 

estilemas, se o poema possui forma fixa e por que razão, seus traços ideológicos, seu lugar 

no livro e o lugar do livro na obra do autor, e o lugar do autor na literatura de seu tempo. 

Ler alguns dos milhares – sic! – e saborosíssimos sonetos de Glauco Mattoso, detectando 

tais aspectos e modos de funcionamento, vale por muitas aulas de Letras. 

Há poemas que funcionam bem em certos contextos e em outros não. Há tribos, 

há panelinhas, há peneiras. E, sempre em pauta, a noção de valor: quanto valem o poema 

“Política literária” de Drummond (Alguma poesia, 1930) e o poema “Política literária” de 

Nicolas Behr (Põe sia nisso, 1979)? O valor simbólico da assinatura conta antes mesmo de 

qualquer suposto valor estético: quantos poetas podem dizer “Se meu verso não deu certo, 

foi seu ouvido que entortou.” (Drummond, “Explicação”)? 

A crítica literária em geral – e a que nos cabe aqui em particular, a de poesia – tem 

um pouco essa função de desentortar versos e ouvidos, esforçando-se para mostrar os mil 

lados da moeda, do verso torto ao ouvido mouco. Na trupe dos poetas contemporâneos, às 

vezes vaidosa e ressentida, tem de tudo: quanto mais amplos dados e mapas, suponho, a 

tábua de valores se sofistica. Então, não menos tranquilo, o leitor se lança à maior aventura: 

vai do império do valor ao prazer do gosto, jamais isento e desinteressado. É quando a 

receita ganha um toque pessoal e se põe aquela pitada a mais daquilo e disso e se deixa a 

iguaria no forno mais tempo do que manda a fórmula. 

Em suma, ler um poema – elaborar sua crítica – é sempre acrescentar sentidos ao 

“já-pronto”, cada poema tendo uma técnica própria e irrepetível, tanto quanto o é a técnica 

de interpretá-lo. Toda a problemática reside nos limites da interpretação. Mas a 

“solucionática” está – digamos assim – no repertório de cada um (repertório do qual não se 

pode fugir: somos o que somos). Daí, decodificar um texto/poema é entrar no jogo de sua 

construção (enquanto – no mesmo ato – o leitor se reconhece). Para essa decodificação, 

deve-se considerar o máximo de forças possíveis, desde a história de sua produção 

(passando por motivações ideológicas, estilemas e mesmo informações biografizantes), até 

a investigação das entranhas dos poemas, seus mecanismos internos de funcionamento, em 

que se fundem a palavra, a imagem e a sonoridade. Sem preconceito, sem estereótipo, sem 
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medo, sem delírio, sem pedantismo, sem ignorância, arrogância ou ódio. Com “olhos 

livres”, com criatividade, com alegria, com mediação, com naturalidade, com pesquisa, 

malícia e prazer.  

O curso terá, então, as seguintes etapas (adaptadas, no possível, à formação dos 

participantes):  

1) brevíssima apresentação da poesia marginal (nomenclatura, contexto histórico, 

heranças modernistas e tropicalistas, aspectos da linguagem e tribos);  

2) panorama da poesia pós-1980 (cotejo com a poesia marginal, principais nomes, 

convivência de gerações e análise de poemas com temáticas e recursos diversos: solidão, 

erotismo, política, morte; humor, intertexto, visualidade etc.); 

3) exposição de princípios judicativos – critérios e valores – para a constituição de 

uma crítica da criação poética.  
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Como sugestões de leitura, indico: 

 

26 poetas hoje [1976]. 4ª ed. Organização: Heloísa Buarque de Hollanda. Rio de 

Janeiro: Aeroplano, 2001. 

Os 26 poetas da antologia traduzem bem o espírito da geração marginal. A 

“Introdução” original e o “Posfácio” da reedição apontam os principais traços dessa poesia 

e a herança que deixou. 

 

Antologia comentada da poesia brasileira do século 21. Organização: Manuel da Costa 

Pinto. São Paulo: Publifolha, 2006. 

O organizador reúne 70 nomes da poesia recente e analisa, sinteticamente mas com 

rara precisão, poemas de todos os participantes. 

 

Esses poetas: uma antologia dos anos 90. Organização: Heloísa Buarque de Hollanda. 

Rio de Janeiro: Aeroplano, 1998. 

Os 22 poetas da antologia trazem um bom mapa da poesia da década de 90 no 

Brasil, mostrando, na “Introdução”, as vertentes múltiplas da poesia de então. 

 

Os cem melhores poemas brasileiros do século. Organização: Italo Moriconi. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2001. 

A quarta parte da antologia, “Fragmentos de um discurso vertiginoso”, com 36 

poemas de 33 poetas, desenha um quadro bastante heterogêneo da poesia brasileira, dos 

anos 70 ao fim do milênio. A “Introdução” explicita princípios e métodos para a 

construção da coletânea. 

 

Poesia e contemporaneidade – leituras do presente. Organização: Celia Pedrosa e Maria 

Lucia de Barros Camargo. Chapecó: Argos, 2001. 

O livro traz 11 artigos sobre aspectos variados da poesia recente, com estudos 

específicos em torno de Cacaso, Haroldo de Campos, Carlito Azevedo e Arnaldo Antunes. 

Destaque para os textos das organizadoras, sobre “lirismo, subjetividade, resistência” e 

sobre “revistas de poesia no final do século XX”. 
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Roteiro da poesia brasileira – anos 2000. Organização: Marco Lucchesi. São Paulo: 

Global, 2009. 

O livro promove o encontro de 45 poetas de 13 estados do Brasil, num evidente 

gesto de descentralização do eixo Rio-Sampa-Minas (embora a maioria seja de Rio e São 

Paulo, com forte presença de poetas de Pernambuco).  

 

SALGUEIRO, Wilberth. Forças & formas: aspectos da poesia brasileira contemporânea (dos 

anos 70 aos 90). Vitória: Edufes, 2002. 

O livro apresenta um generoso panorama da poesia marginal e da poesia dos anos 

80 até o fim do século, com análises breves de poemas. No apêndice, o livro traz capítulos 

curtos sobre, entre outros poetas, Ana Cristina Cesar, Augusto de Campos, Carlito 

Azevedo, Haroldo de Campos, Hilda Hilst, Millôr Fernandes, Nelson Ascher e Paulo 

Henriques Britto. 

  

SALGUEIRO, Wilberth. Lira à brasileira: erótica, poética, política. Vitória: Edufes, 

2007. 

Em “Poética”, há artigos em torno da obra de Drummond, Cecília Meireles e Pedro 

Xisto; em “Política”, estuda-se a questão do testemunho via poesia a partir das obras de 

Leila Míccolis, Glauco Mattoso e Paulo Leminski; em “Erótica”, os ensaios tratam do tema 

amoroso em João Cabral, Caetano Veloso e Arnaldo Antunes. 

 

SÜSSEKIND, Flora. Literatura e vida literária – polêmicas, diários & retratos (1984). 2ª 

ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2004. 

No capítulo “A literatura do eu”, a autora situa a poesia brasileira pós-64, 

discorrendo sobre a intrínseca relação entre poesia e vida, as edições caseiras e artesanais, a 

recepção desconfiada, o experimentalismo, a repressão ditatorial e a chegada da democracia 

política. 

 
 


