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APRESENTAÇÃO

Este Estudos de criação poética1 é um livro-curso. É livro da área 
dos Estudos Literários que atende à Linha de Pesquisa “Poéticas 
da Modernidade”, quanto a sua origem, a UFMG, mas o inscrevi 
na Linha de Pesquisa “Literatura, História e Sociedade”, quanto à 
UFG, seu é destino como curso, considerando-se a forma que apre-
sento, de produto resultante de estágio pós-doutoral. Ele responde 
como produto do projeto de pesquisa “Estudo e ensino de criação 
poética”. É curso porque contém elementos disciplinares: carga 
horária, ementa, programa, plano de aulas e referências. Em relação 
a seu formato inicial, apresenta alteração de carga horária devido 
a mudanças nos Programas de Pós-graduação da UFG. Para além 
disso, a respeito do programa, todo o conteúdo que orienta o curso 
integra o trabalho, conforme pode se verificar em “Cortes de aproxi-
mação e abordagens”, cujos oito breves ensaios estão desenvolvidos 

1 Apesar de ser de conhecimento geral no âmbito dos Estudos Literários que 
“poética” não é um termo que diz respeito apenas à poesia, neste livro-curso 
o termo “poética” estará sempre no limite de alguns de seus sentidos, assim 
como “poesia” será equivalente à “lírica”, mas esta jamais como poesia do 
sentimento, da emoção ou da confissão apenas, mas como a poesia em geral, 
no entanto, à parte da poesia do epos e da poesia do teatro.
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consoante a “Curso: estudos de criação poética”. Suas demais partes, 
“Estudos de criação poética (no Brasil)”, “Síntese de entremeio” e 
“Adendo”, são respectivamente: introdução (incluindo um aparte 
preliminar e outro de aplicação); conclusão; e corpo destacado de 
produtos que ilustram a proposta do curso. Nessa última parte, 
“Adendo”, respectivamente há um ensaio inédito, “Notas sobre 
autoria poética” – no lugar em que havia, na primeira versão do 
trabalho, o artigo “Ensino da escrita de poesia como construção de 
autoria”2, publicado pela Revista da ABRALIC, em 2013; um ensaio 
publicado em Inventário: poesia reunida, inéditos e dispersos [1963-2015] 
– Heleno Godoy, em 2015, pela martelo casa editorial; e outro artigo 
publicado em 2016 na Revista Texto Poético, do Grupo de Trabalho 
homônimo da ANPOLL (Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Letras e Linguística).

 Sobretudo é preciso destacar que ao longo do desenvolvimento 
não se recorre constantemente a citações. Os três teóricos e críticos 
de base que serviram para a proposta – Mikhail Bakhtin, Jon Elster 
e Raymond Williams – estão diluídos nas descrições, discussões e 
análises, de acordo com alguns de seus conceitos, como “condições de 
produção” “polifonia” e “monodia” (Bakhtin), “restrições incidentais 
e essenciais” (Elster) e sobre questões a respeito da cultura escrita 
e da ideologia formativa dos gêneros literários (Williams). As obras 
de fonte de pesquisa a respeito de cada um estão nas Referências 

2  Excluí o artigo porque, de quando concluí o estágio pós-doutoral, em 2015, 
para o ano final, 2017, apresentar um ensaio experimentado em sala de 
aula movido por algumas das reflexões deste livro-curso deixou de pareceu 
relevante, dado motivos da finalidade do curso voltados à pós-graduação. 
Digo experimentado porque este livro-curso já foi aplicado como disciplina 
no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da UFG.
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de “Curso: estudos de criação poética”3. É importante notificar que 
essas Referências (as primárias, sobre os três autores destacados, e as 
secundárias) não estão no final do trabalho. Isso leva em conta que 
todo o trabalho se desenvolve a partir de “Curso: estudos de criação 
poética”, tanto para antes, no que diz respeito à (Introdução) – dada 
assim, entre parênteses, mediante o título “Estudos de criação poética 
(no Brasil)”, quanto para depois, no que diz respeito aos breves 
ensaios que integram o conteúdo programático, à conclusão, bem 
como aos artigos e ao ensaio do “Adendo”. Já os poetas, somente 
quando diretamente citados a partir de algum poema estão nas 
Referências, pois, de resto, levou-se em conta o conjunto da obra 
de todos. Quer dizer: tudo aquilo que diz respeito à poesia completa 
(caso dos poetas mortos) e em andamento (caso dos poetas vivos) 
deve ser levado em conta. Por isso julgou-se desnecessário fazer 
uma lista exaustiva de livros.

Convém destacar que este material vem sendo usado desde 
2018 na disciplina Estudos de criação escrita e Poética (destacada na 
nota 3), na Linha de Pesquisa “Literatura, História e Sociedade”, 
da Área de Concentração “Estudos Literários”, do Programa 
de Pós-Graduação em Letras e Linguística da UFG, alocado na 
Faculdade de Letras, com alterações de tópicos e de referências, as 
quais não aparecem aqui, pois demandaria um relatório de anexo. 
As alterações e referências decorrem de atualizações pelo diálogo 
estabelecido com o alunado. Desde então, outro livro vem sendo 
produzido em relação às alterações e atualizações, no entanto, não 
como nova proposta de curso, não como livro-curso, mas como 
livro produto de estudos de escrita criativa (ou criação escrita) 

3  Este foi convertido em “Estudos de criação escrita e Poética”, no entanto, 
mantive o título original neste trabalho porque o novo título decorre de 
situação contextual, e por sua vez, inclusive, pode ser alterado.
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em relação à história desse campo disciplinar quanto ao que diz 
respeito à história da Poética, disciplina secular no Ocidente e 
quanto a estudos teóricos concernentes à autoria, sobre tópicos 
de como se formam escritoras e escritores de obras dos gêneros 
literários, não somente da poesia.



In memoriam de Marcus Accioly, que ainda es-
tava vivo quando este livro-curso foi escrito.



O que eu pediria à escola, se não me faltasse luzes 
pedagógicas, era considerar a poesia como primeira 
visão direta das coisas e, depois, como veículo de 
informação prática e teórica, preservando em cada 
aluno o fundo mágico, lúdico, intuitivo e criativo, que 
se identifica basicamente com a sensibilidade poética.
(Carlos Drummond de Andrade, in: “A educação do 
ser poético”, artigo publicado no Jornal do Brasil em 
20 de julho de 1974.)



ESTUDOS DE CRIAÇÃO POÉTICA (NO BRASIL )

(Introdução)

O estudo de poesia no Brasil diz respeito principalmente a 
abordagens teóricas, críticas, históricas e comparatistas da tradição 
acadêmica dos Estudos Literários e aplicativas de políticas públicas 
de ensino, incluindo-se nisso modos de inter, multi e transdiscipli-
naridade, os quais ampliam os temas, abrem os modelos fechados 
e propõem novas abordagens orientadas às cenas culturais. Já o 
estudo da criação poética é bem incomum, no sentido de observar-
-se o procedimento criativo pelos meios, estratégias, instrumentos 
e técnicas de compor4. Em geral, observa-se o produto, o poema 

4  No Brasil há a Oficina Assis Brasil, conduzida pelo Prof. Luiz Antonio de Assis 
Brasil desde 1985 na PUC/RS, que já há um tempo funciona em conjunto 
com o Programa de Pós-Graduação em Letras. A oficina tem dois semes-
tre de duração, correspondendo a 120 h (trinta encontros de 4 h semanais 
por semestre) presenciais de trabalho. Além disso, há prática semelhante 
desenvolvida por Raimundo Carrero – com sua famosa Oficina de Criação 
Literária, no Recife, fundada em 1989 –, Sônia Belloto e Oswaldo Pullen, além 
de outras, como algumas comumente agenciadas pela Casa das Rosas e pela 
Casa do Saber, ambas em São Paulo. Outros cursos foram surgindo até antes 
do início do século XXI, como os cursos do Instituo Estação das Letras, no 
Rio de Janeiro, fundado em por Suzana Vargas em 1996. Tudo muito recente, 
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ou obra (completa ou parcial), seu meio (contingência), autor e re-
cepção, raramente os modos de circulação. Além disso, abordam-se 
outros tópicos de investigação: a subjetividade lírica, que se tornou, 
sem dúvida5, o tópico de maior interesse às diversas correntes de 
pensamento teóricas e críticas. As abordagens históricas tratam 
de um poema ou obra, bem como de seu poeta, em dado tempo 
conforme algumas considerações acerca de situar o poeta inves-
tigado em relação a sua época, ou abordar documentos relativos 
ao poema ou à obra, como cartas, depoimentos, manuscritos e 
outros – e, claro, isso quanto à poesia, não a outros gêneros da 
arte literária. Já o estudo das políticas públicas de ensino sobre 
os “Conhecimentos de Literatura” (BRASIL, 2006, p. 49-83) 
consideram os documentos oficiais, as práticas pedagógicas, o 
didatismo, matrizes de referência e conteúdos curriculares – isso em 
geral, como, de resto, em relação a tudo que apresentei a respeito. 
De todo modo, o ensino de escrita criativa, mediante as políticas 
públicas quanto ao ensino de literatura no Brasil, não é pautada, 
diferentemente de outros países da América Latina.

Embora não seja raro levar o discente da escola básica à prática 
de escrita poética, não existe uma produção consistente de discussão 

considerando-se, por exemplo, que as primeiras oficinas de escrita criativa na 
Modernidade são de 1880 na Havard Universtiy. Embora isso, nos EUA, tais 
cursos se tornaram comuns a partir da década de 1940. Na Rússia, durante a 
União Soviética, também a partir de tal década, com uma espécie de suspensão 
a partir da década de 1960 e de retorno a partir da década de 1980. Na Europa, 
tornaram-se comuns a partir da década de 1960, na China, a partir da década 
de 1980 – e em parte isso também diz respeito à América Latina.

5 Desde o Curso de Estética, de Hegel, passando-se, M. Susman, por B. Croce, K. 
Hamburger, M. Bakhtin, W. Benjamin, T. Adorno, M. Collot, dentre outros nomes, 
até os atuais periódicos especializados, observa-se que a subjetividade cada vez 
mais foi se tornando a protagonista dos estudos sobre poesia. Empiricamente, 
isso é indiscutível, embora em termos mais rígidos de estatística, careça de 
pesquisa.
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pedagógica nem didática a respeito6. E, à parte dessa educação 
artística da criação verbal, pouco se encontra propostas de ensino, 
como também de estudo (incluindo investigação, pesquisa) sobre 
procedimentos de criação de poetas. Temas de interesse, formas 
preferidas, visão de mundo ou filiação ideológica, estrutura do 
poema ou obra em estudo, assim como situação patrimonial da 
obra de um poeta, bem como de sua pessoa de escritor, são tópicos 
de interesse que cobrem não somente o ensino de poesia na escola 
básica como também na universidade7. Porém, quais estratégias e 
procedimentos de criação verbal um poeta comumente emprega 
e como isso constitui seu estilo e sua inserção e capacidade de 
intervenção na literatura e nos modos de existência e de conduta, 
considerando-se seu lugar de recepção crítica e geral entre os 
diversos leitores, comumente não é pauta de ensino no que diz 
respeito ao aprendizado da escrita poética. Observe-se que o 
tópico do estilo pelo procedimento de criação verbal do poeta 
não se restringe ao ensino de poesia pela Estilística Literária, 
pois a intervenção do poeta não se limita a como ele forma uma 
linha de força, a como se torna uma referência de poesia (ainda 

6 Trato disso no artigo “Ensino da escrita de poesia como construção de autoria”, 
publicado pela Revista da ABRALIC em 2013, já destacado em comentário.

7 Veja-se a “Matriz de Referência” publicada pelo INEP (Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) disponível no Portal 
do MEC (Ministério da Educação). Na Matriz, os eixos cognitivos comuns 
a todas as áreas de conhecimento básico da educação formal orienta a 
avaliação considerando que o processo de aprendizagem se desenvolve em 
uma relação de competência sobre habilidade. A competência de No 5 é a 
única que objetivamente diz respeito aos “Conhecimentos de Literatura”, e a 
ela corresponde os eixos cognitivos das Habilidades de No 15, 16 e 17. Essas 
orientam a avaliação a partir de um processo de ensino-aprendizagem em 
que a literatura é compreendida, respectivamente, segundo sua inscrição 
histórica e social, sua modelagem estético-verbal e sua condição patrimonial.
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que somente em sua época) nem como se torna canônico, mas 
sobretudo a como participa das condições de criação da poesia 
na contingência de sua cultura no sentido de intervir na educação 
do pensamento e da sensibilidade estético-verbal, produzindo 
interações humanas.

Estudos de criação poética (preliminar)

Em termos conceituais, considera-se criação poética, em 
âmbito de estudo, segundo duas vias: uma diz respeito ao estudo 
do procedimento (meios, estratégias, instrumentos e técnicas) como 
orientação à criação, como ensino da prática de compor poemas; a 
outra atende ao estudo do procedimento como descrição do que 
fazem os poetas ao criarem – seja concernente a apenas um poema 
(caso menos apropriado) ou a sua obra (parcial ou inteira, ainda 
que inteira seja em andamento, e não necessariamente completa8). 
Logo, os estudos de criação poética não tratam da investigação de 
poemas ou de livros de poesia de dado autor à guisa de considera-
ções teórico-críticas, nem mesmo históricas, comparatistas ou de 
aplicação educacional conforme a prática vigente, contudo, jamais 
é indiferente a essa prática nem a tais estudos. Embora a Crítica 
Genética e a Crítica Biográfica sejam de interesse de uma e de outra 
via, não apresentarei uma discussão devidamente desenvolvida 
a respeito de ambas. De todo modo, elas serão sugeridas como 
abordagens de apoio, pois, a depender de quem por elas ou por 
uma delas se interesse mais particularmente, respondem muito 
bem no sentido de ampliar os estudos de criação poética.

8 Isso somente pode ser resolvido em termos de datação, no sentido de dizer 
que a obra de um poeta está completa apenas a partir de sua morte, por 
motivos óbvios.
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Convém observar que criação é um termo que, não raro, suscita 
diversas discussões, devido a certo comprometimento místico (ou 
religioso) que pode sugerir ou suscitar, mas convém mantê-lo, pois é 
mais consensual a respeito das artes em geral, quer dizer, não somente 
da poesia. De todo modo, produção é um termo que frequentemente 
suscitarei, ainda que não venha muitas vezes a destacá-lo. Produção 
será um termo de sentido suscitado a respeito de criação porque diz 
respeito ao amplo contexto da geração de texto, sobretudo quanto ao 
que Bakhtin ao longo de sua obra muitas vezes chama de contexto 
dos valores de mundo e contexto dos valores literários – que no caso 
deste livro-curso dirão respeito ao contexto dos valores da poesia 
brasileira. Faço essa ressalva devido a pensar bastante sobre essa 
discussão a partir de um teórico de interesse, Pierre Macherey (1971, 
p. 76-69). Ainda que responda a certas praxes da vida, porque tem 
institucionalidade (na educação básica, na universidade, nos institutos 
de pesquisa, nos museus etc.) e porque tem indústria (gráficas e 
semelhantes) e mercado (editoras, agentes editoriais) e comércio 
(livrarias e sebos), e, logo, tem consumo (compra e venda) e gere 
trabalho (como, p. ex., emprego para gráficos, agentes e editores), 
os poemas e livros de poesia geralmente não respondem a funcio-
nalidades específicas, afinal, tudo isso (institucionalidade, indústria, 
mercado e comércio) não conjunta um luxo da criação poética, nem 
mesmo da circulação desta em qualquer via por qualquer meio. 
Poetas podem criar livremente e igualmente de modo livre podem 
compartilhar ou divulgar seus poemas – e isso, evidentemente, ainda 
passa pelos meios industriais e tecnológicos, dado que dependem de 
papel, canetas, máquinas de datilografar, computadores e similares, 
aparelhos de celular e similares, impressoras, tintas, caixas de e-mails, 
blogs e redes sociais. A dependência a tais elementos industriais e 
tecnológicos algo que se restringe ao suporte e meio de interação 
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comunicativa, independentemente do modo gráfico de expressão 
dos poemas. Pode-se dizer que a indústria e a tecnologia pela via 
de seus produtos compreendem um conjunto que possibilita a 
criação poética, mas jamais essencial, até porque há poesia oral e 
havia poesia anteriormente ao advento de tais elementos elencados. 
Isso ocorre porque, como se sabe, pelo menos em geral, a poesia é 
imaterial, quer dizer, ela pode ser, por ablação, na maioria das vezes 
deslocada de seu suporte sem perder necessariamente sua integri-
dade estético-verbal, diferentemente da pintura, que não pode ser 
jamais deslocada de modo a manter sua integridade uma vez que, se 
fotografada ou reproduzida, jamais deslocada da tela como imagem 
na íntegra, sua propriedades se perdem, inclusive, tirar uma pintura 
da tela é impossível, pois restaria em rasurá-la, borrá-la, destruí-la.

É verdade que suportes e meios podem intervir na criação 
poética. Especula-se que na Inglaterra do Período Elisabetano, 
época em que aparece a poesia de Spencer e de Shakespeare, a 
impressão de poemas feita in quarto e certa confusão da ideia de 
soneto como poema breve ou com o strambotto, modificou, por 
obra de tais poetas, a reprodução do soneto italiano em dois 
quartetos e dois tercetos, transformando esse gênero poético em 
uma peça de três quartetos e um dístico, e, em certas impressões, 
uma duodécima e um dístico. Isso fez forjar o formato do cha-
mado soneto inglês (FRANCA NETO; MILTON, 2009). Hoje 
em dia, algo semelhante pode ocorrer se pensarmos em um poeta 
que, ordinariamente, publica poemas na rede social Facebook via 
smartphone. Dado que a caixa de publicação desse serviço de 
rede social tem limitação de mancha gráfica muito restrita naquele 
aparelho de comunicação, se esse suposto poeta decidir publicar 
poemas cujos versos não transcendam o limite da mancha gráfica, 
ele terá de restringir a extensão de seus versos na medida máxima da 
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extensão da caixa de publicação9. Utilizando-se regularmente dessa 
tecnologia de publicação de poemas, em dado tempo, sem dúvida, 
esse hipotético poeta terá praticado uma poesia, benéfica ou não 
à criatividade, por dupla força de restrição incidental e essencial, 
considerando-se a perspectiva de Elster apologética e contrária a 
racionalismo e pré-comprometimento em arte. Entenda-se que 
benefício à criatividade é imediatamente relativo à mediana entre 
recepção geral e crítica dos leitores. Nisso, haja ou não benefício 
à criatividade, o resultado tem relação, mas não depende estrita-
mente da escolha do poeta. Por sua vez, do poeta depende ter 
escolhido aquele serviço de rede social e aquele tipo de aparelho de 
comunicação para publicar seus poemas, assim como a decisão de 
compor versos no limite da mancha gráfica da caixa de digitação. 
O efeito gerado pela tecnologia empregada por esse possível poeta 
é incidental, quer dizer, próprio dos recursos, já a escolha por tal 
tecnologia, não, é essencial, do tipo autorrestriva, significando isso 
que o poeta se impõe essa escolha. Embora isso, a condição de 
poema do texto implica toda a tensão entre tradição e atualidade 
própria da arte poética e, no mais, nada impede, quanto a ser um 
objeto estético-verbal, o deslocamento por ablação do poema para 
outro meio que não digital, como o livro, dada a imaterialidade da 
poesia. Isso implica uma, digamos, elementaridade, pois o suposto 
poema desse caso, em outro meio, terá a mesma quantidade de 
versos, os versos terão a mesma extensão, o discurso será o mesmo 
e toda sugestão ou possibilidade de sentidos será igual. Embora 
isso, observe-se que ressalvei a maioria dos casos, notadamente 
da poesia que aqui abordarei, pois há poemas visuais e poemas 
visual-interativos que não têm como ser deslocados de seu meio.

9 Há um aplicativo para Androide e IOS que se chama Diminuto. Com recursos 
de digitação e edição, Diminuto auxilia a escrita de minicontos.
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Os estudos de criação poética que se propõem nesta discussão 
não é aquele orientado ao ensino da prática de compor poemas10. 
Trata-se, pois, daquele sobre a descrição da criação pelo estudo 
do procedimento assumido pelos poetas. Os meios, as estratégias, 
os instrumentos e as técnicas de composição de poemas, embora 
sejam suscetíveis de uma abordagem clara e eficiente em resultados, 
jamais permitem saber da criação propriamente dita, quer dizer, 
de tudo aquilo que fazem os poetas enquanto escrevem. A vida 
de um indivíduo, poeta ou não, é demasiadamente microfísica11, 
complexamente psicossocial, muito acometida de traumas, afetos 
e neutralidades pessoais12, bem como muito fisiologicamente 
particularizada, para que se chegue a resultados precisos sobre 
aquilo que gera no mundo, no caso, aquilo que fazem os poetas 
em sua atividade artística, criar poemas. Observe-se: Altivo, Elis, 
Antônio, João, Sílvio, Rosa Amélia, Flávia, Flaviano, Lincoln, 
Maria das Dores, Olavo e José Drummond de Andrade foram 
irmãos e irmãs do Poeta, que cansado de ser moderno, tornou-se 
eterno – parafraseando o verso que se tornou um jargão. Decerto, 
respeitadas as diferenças de idade, qualquer pesquisa biográfica 

10 Tenho um trabalho desse em andamento para futura publicação.
11 Esse termo está tomado de empréstimo da antologia Microfísica do poder, 

de Michel Foucault, organizada por Roberto Machado. Embora não se faça 
endereçamento direto aos mecanismos de poder que agem fora, dentro, do 
lado, abaixo e acima do Estado no sentido da produção de verdades de controle 
(domínio), esse sentido não é alheio ao emprego dado por empréstimo, ainda 
que interesse pensar mais especificamente que uma pessoa socialmente 
é formada e forma para além da consciência que tenha disso consoante à 
multiplicidade das relações que estabelece no mundo cambiada pelas minúcias 
e pelos filigranas da cultura.

12 Defino essa expressão a respeito de quem consegue mediar traumas e afetos 
para evitar recursivos conflitos em suas relações sociais (sejam domésticas 
ou comunitárias, sendo estas locais, regionais ou nacionais de âmbito “ofi-
cialmente” institucionalizado ou não).
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mostrará que Drummond teve vida doméstica, escolar e comunitária 
(cf. nota 11) até certo ponto muito semelhante às de seus irmãos 
e irmãs, no entanto, alguns elementos pouquíssimo mapeáveis 
(alguns possíveis de acessar via recursos de Crítica Genética e de 
Crítica Biográfica) podem somente de modo aproximado (quando 
não hipotético, e mesmo conjectural) descrever por que se tornou 
poeta. Em depoimento, Gullar (2006, p. 141-142) informa que uma 
dada situação em sala de aula o fez descobrir que seu pai tinha 
livros em casa, no sentido em que descobrir significa ir aos livros. 
Certamente, não somente a Gullar situação idêntica ou semelhante 
ocorreu durante a vida, mas devido ou quiçá inicialmente a isso, a 
respeito de suas relações psicossociais com o mundo, o Ribamar 
tão conhecido do Brasil, falecido em 2016, tornou-se o poeta de 
que tanto sempre se teve e tem notícia. Certamente, se não tivesse 
sofrido o trauma de ter de amputar uma perna no início dos 
anos 1990, José Paulo Paes não teria escrito o poema “À minha 
perna esquerda” (PAES, 1992, p. 55-60). E para finalizar com 
esses exemplos, indubitavelmente Manuel Bandeira jamais teria 
feito aqui e ali referência a sua dentição superior se ela não fosse 
algo tão saliente, se não lhe parecesse tão proeminente a ponto 
de merecer uma ironia da própria verve – à parte de que isso lhe 
tenha sido objeto de um trauma, cujo humor decorrente da ironia 
que pode ser considerado (pelo menos por obra de conjectura) 
um resultado da conversão do trauma em afeto. De inferência, 
considere-se que: não é um despropósito e muito menos um equí-
voco flagrante nem um erro patente conduzir estudos de criação 
poética por uma dessas vias. Contudo, como foi enfatizado, há 
demasia na vida microfísica, psicossocial, afeccional (traumática 
e afetiva) e fisiológica para que se atinja uma descrição total e 
resolvida da escolha de procedimentos de criação de um poeta, 
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ou seja, há mais origem inacessível do que registro possível sobre 
aquilo que fazem os poetas ao criarem, nem por isso perseguir 
aquilo que fazem os poetas no que há de mapeável deixa de ser 
relevante, pelo contrário, é muito devido, ao entendimento da arte, 
até porque esta leva, no final das contas (sob todas as condições 
de produção), a um produto de uma pessoa, e produto que, se 
exposto, alcança público, isso que formado de pessoas; embora 
um texto possa existir técnica e estruturalmente como poema, ele 
somente percute, e logo repercute, os efeitos agenciados por sua 
composição mediante recepção.

Como foi assinalado, o procedimento corresponde a: meios, 
estratégias, instrumentos e técnicas. Os meios são os suportes, 
pois em dadas épocas há variedades mais ou menos limitadas de 
formatos livros (mediante padrões editoriais ou, por força inci-
dental, tecnologias vigentes), há tipos diferentes de jornais, bem 
como hoje em dia há os meios digitais, como os sites, os blogs e 
as redes sociais. As estratégias correspondem às vias de conduzir 
a linguagem verbal a criar poemas de acordo com aquilo que o 
poeta sabe de Poética, Retórica, Gramática, bem como sobre o 
próprio idioma e suas variações, e, além disso, modos estilísticos 
que necessariamente nem lhe são próprios nem próprios de outro 
poeta em específico, assim como pelo que sabe de Literatura, das 
artes e de outros conhecimentos em geral – tudo isso, em termos 
bakhtinianos, implica certo conhecimento e certo acesso ao tesouro 
técnico e à memória do gênero, bem como ao quê, disto e daquilo, 
compreende o conjunto dos valores da poesia em dado período 
em certas sociedades. Os instrumentos são aquilo que o poeta 
dispõe para escrever: uma caneta, ou uma máquina de datilografar, 
ou um computador, ou, conforme foi destacado, um smartphone. 
Já as técnicas compreendem àquilo que é mais intrinsecamente 
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ligado aos demais procedimentos: técnicas são relativas ao poema 
ser publicado em livro, são relativas às diversas estratégias – há, 
de exemplo, sabe-se, uma variedade técnica de composição de 
decassílabos em português –, bem como são relativas aos instru-
mentos, como se viu no caso do hipotético poeta que publica sua 
criação via smartphone pelo serviço de rede social do Facebook.

Evidentemente, o procedimento não é meramente depreendido 
dos poemas (peça a peça ou em obra, seja um livro isoladamente 
ou a obra toda, em parcialidade, ou em inteireza acabada ou em 
andamento). O estudo da criação poética envolve considerar na 
pesquisa quais meios e quais instrumentos foram envolvidos 
na criação, pois isso revela muito a respeito das estratégias e, 
sobretudo, das técnicas empregadas. Pode-se descobrir que certo 
poema do escritor goiano Heleno Godoy foi apresentado a público 
em jornal em uma forma que não é exatamente a mesma que ele, 
o poeta, produziu ao datilografar ou digitar o poema em papel, 
bem como não é a mesma depois de tal poema ser apresentado 
em livro13. Para o leitor mais acurado (mais assíduo, mas afeito à 
leitura de poesia), ou seja, para quem o poema não diz apenas pelas 
palavras e demais elementos mórficos da língua fraseadamente 
encadeados, as variações composicionais importam muito para o 
entendimento geral da obra de um poeta. Isso faz, se não bastante, 
alguma diferença de mérito sobre a geração de sentidos implicados 
poeticamente. E também, por sua vez, flagra que esta discussão 
não deixa de responder ao consenso de afirmar que em poesia 
forma e conteúdo são coincidentes sem deixarem de co-ocorrer 

13 Esse tipo de investigação na leitura, análise e interpretação de poemas é 
próprio da Crítica Textual e da Crítica Genética. Aqui interessa considerar a 
formação poética do autor, e não a documentação de seu trabalho criativo, 
ou seja, seus “manuscritos”.
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dialeticamente, portanto, inclui dizer que à forma e ao conteúdo o 
procedimento adotado também é tão coincidente quanto dialético14, 
por isso é possível asseverar que dessa coincidência e dialética a 
subjetividade é bastante demonstrável, bem como a marcação de 
estilo, e mesmo as intencionalidades – que são tópicos recorrentes 
dos estudos de poesia desde os fins do século XIX.

De resto, à parte de quaisquer estudos advindos de Crítica 
Genética e de Crítica Biográfica, o estudo da criação poética recorre 
aos meneios da Teoria, da Crítica, da História (incluindo a Histo-
riografia) e dos Estudos Comparados da Literatura. Nesse sentido, 
entende-se que o resultado de qualquer um desses domínios dos 
Estudos Literários será ampliado pela investigação precedente, pois 
o poema (ou a obra poética) será tanto apreciado quanto descrito 
menos analiticamente, e a autoria não restará a inferências decorrentes 
dos estudos de estilo e de subjetividade, mas compreenderá tópicos a 
partir dos quais a subjetividade termina se corporificando na criação 

14 Se se diz, de exemplo, em um poema em dez versos livres e brancos algo sobre 
o amor, este, em qualquer de suas acepções, como tema, jamais coincide com 
a forma desse suposto poema, no entanto, o que se diz, sim, uma vez que se 
torna possível devido à arquitetônica (à articulação) semântico-discursiva 
esteticamente resultante da escolha vocabular, da escolha de fraseamento, 
do ritmo (compasso decorrente da oposição entre sílabas tônicas e átonas, 
no caso do português) e da harmonia (semelhança sonora entre fones e 
sílabas) decorrentes daquelas escolhas, bem como da escolha de versificação 
(quanto à extensão dos versos), que também implica um andamento (de 
acordo com o corte feito, que dá na passagem de um verso a outro). Embora 
um tema, como o amor, não entre propriamente em contraposição nem 
em contradição com uma forma, todo tema resiste a qualquer forma, pois 
suscetível a valores de mundo e literários, e logo, à trangrediência histórica dos 
discursos e dos sentidos, nenhum tema se esgota, e assim, nenhuma forma 
é capaz de apreender em todo ou absoluto nenhum tema. Considerando 
tema como conteúdo, chamo essa relação que descrevi a seu respeito quanto 
à forma de dialética. No entanto, conforme o exemplo do suposto poema 
descrito, o que se diz sobre o tema calha, coincide com a forma.
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de dado poeta e também a partir de quando o estilo começou a 
ganhar e ganhou forma. Segundo esse princípio, estudar um poema 
ou obra de um dado poeta tem compromisso mais inerente com 
sua razão de escrever, de dizer sobre e dizer-se no mundo a partir 
da poesia, contextualizando-o de modo mais acurado em quando 
da história está inscrito segundo sua socialidade.

Ensino de criação poética (aplicação)

Tratar do ensino de criação poética é algo que precisa recorrer 
mais imediatamente a termos metodológicos. Ensinar é proceder 
– não que estudar não seja. Explique-se: evidentemente, estudar 
(que inclui investigar, pesquisar) sempre se reporta a algum método. 
Há maneira de estudar, e o que foi descrito e discutido no tópico 
preliminar incluía, é flagrante, uma maneira, logo, um método. 
No entanto, o procedimento correspondente a estudar pode ser 
bastante aleatório, sobretudo quando se diz respeito a praticar a 
escrita poética, quer dizer, a criar poemas. Fora do compromisso 
acadêmico, muito embora jamais fora do compromisso intelectual, 
estudar do modo como foi descrito e discutido no tópico anterior 
desta Introdução também pode ser aleatório. Qualquer indivíduo 
sem interesse acadêmico nem artístico prol prática de criação 
poética, quer dizer, qualquer indivíduo de interesse diletante pode 
muito bem aproximar-se desse ou daquele poeta e investigar, ainda 
que de modo impreciso – e nem por isso propriamente ineficaz 
– o quê e como seu autor escolhido atuou enquanto escrevia, 
mesmo que nesse sentido alcance apenas hipóteses ou se limite 
a conjecturas. Ficar nos limites das hipóteses e das conjecturas, 
naquele caso de estudar a criação poética, não é nada equivocado, 
se servir para algum entendimento, se não de todo intelectual, 
pelo menos sensível ao interessado que desenvolveu seu estudo. 
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Diversos eruditos e outros indivíduos aos quais uma etiqueta é 
desnecessária procederam desse modo, diga-se, aleatório, no curso 
da história, sobre alguns poetas, ou de um que seja.

Tratar do ensino, por sua vez, não compete tão de perto 
com a aleatoriedade – ainda, como se disse, que na aleatoriedade 
se abrigue, se não um método, meneios de um método. Aposta 
menos na compreensão geral da recepção quem julga ensinar 
de modo aleatório, pois os diversos exemplos históricos desse 
tipo de prática mostram que os resultados respondem apenas a 
certos sujeitos de acordo com sua inteligência ou sensibilidade. E, 
sabe-se, não há fundamentalmente inteligência ou sensibilidade 
superior, mas inteligência ou sensibilidade que muito bem se 
coaduna à aleatoriedade de dado ensino provido. Muito embora 
um método mais sistêmico possa não responder bem a certos 
indivíduos, é patente que se coaduna bem a uma maioria. Sim, 
o ensino provido via método sistêmico é formalizado, contudo, 
compreenda-se – ressalva importante em tempos de alternatividade 
e de relatividade – não é uma praga, não adoece, não mutila nem 
mata. O ensino metodicamente sistematizado pode não oferecer 
respostas, nem precisa, e arrisco-me a dizer que nem deve. Cabe a 
ele oferecer caminho. É viável considerar que diversos indivíduos, 
segundo suas particularidades, são capazes de encontrar ou de 
construir seu caminho para aprender seja lá o que for, conforme 
seu interesse ou segundo suas necessidades. Embora isso, desde a 
abertura desta Introdução, asseverou-se que o estudo e o ensino 
de poesia no Brasil não compreendem uma aproximação à prática 
poética, quer dizer à criação poética, nos termos já apresentados. 
Logo, consoante a razões diversas do estar aí da poesia no mundo 
a algo em torno de três mil e duzentos anos convém ensiná-la, 
sobretudo em um país como o Brasil, em que o acesso à poesia, 
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em muito, decorre das práticas de ensino escolarizadas (incluindo 
nisso as práticas acadêmicas). É salutar, pois, que um método, se 
não efetivamente objetivo, mas no mínimo imediato, ganhe cena, 
tenha corpo nesse caso.

O ensino de poesia se torna mais eficaz se a criação poética 
estiver previamente pautada como objeto de estudo. A experiência 
conjunta de apreciação, que é fruitiva, e de compreensão, que é 
intelectiva (no sentido que decorre de abordagem investigativa, e, 
logo, de estudo, de pesquisa), sobre a poesia é mais eficaz quando 
atende a estas três aproximações: a leitura de poemas pelo querer 
ler poesia; aquilo que diz respeito – embora suscetível a recortes 
– ao que fazem os Estudos Literários (Teoria, Crítica, História, 
Historiografia e Comparativismo); e a abordagem da criação poética 
– bifurcada quanto à prática de criação e concernente ao estudo de 
procedimentos empregados pelos poetas. Nos dois últimos casos, 
ocorre uma particularidade imprópria aos demais: quem pratica a 
criação poética, ainda que apenas sob exercício, e quem estuda os 
procedimentos de criação chegam mais perto do poema, como 
produto, e da poesia, como arte, propriamente ditos. Contudo, não 
se enseja com isso propor um ensino a serviço de fabricar poetas 
em série e muito menos industrialmente produzir debulhamentos 
de por que e como procedem ou deixam de proceder os poetas 
enquanto criam. Se isso for assim entendido, tenha-se em mente 
que qualquer corrente crítica dos Estudos Literários propõe, de 
resto, produzir ensaios, artigos e capítulos – inclusive livros – sobre 
poetas e sua poesia maquinalmente. Ao final de contas, se assim for, 
quer dizer, se for de modo maquinal, pela Crítica Antropológica 
do Imaginário, pela Crítica Feminista, pela Crítica Estética da 
Recepção poder-se-ia produzir, considerando-se o mesmo livro 
de um mesmo poeta e o mesmo pesquisador, um ensaio ou artigo 
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ou capítulo a cada poema. Inclusive, a respeito de Claro enigma, 
de Drummond, e dos Cantares, de Hilda Hilst, essa é uma ideia 
bastante tentadora, embora tão indevida quanto ineficiente para 
intelectualidade crítica da literatura e para a inteligência brasileira 
em geral. Considere-se que seria indevida e ineficiente porque, de 
resto, quase tudo do mesmo seria repetido, pois uma abordagem 
demonstrativa produziria resultado mais apropriado – e, veja-se, 
o que se disse foi sobre quaisquer daquelas abordagens críticas a 
partir de um mesmo estudioso sobre um livro de poesia poema a 
poema de um mesmo poeta.

Ensinar criação poética, conforme minha proposta, corres-
ponde a oito cortes de aproximação e abordagens, a saber: “Con-
dições de criação poética”, “Formação ou educação de poetas”, 
“Monodia e polifonia poética”, “Lírica como poesia (amorfia e 
condensação)”, “Poesia e vida comum”, “Autorrestrição e criação 
poética”, “Restrição como princípio clássico e experimento”, 
“Restrição forte e moderada (forte e fraca)”. Cada corte aproxima 
quem estuda a criação poética dos procedimentos inerentes a essa. 
A poesia não toma forma de poema a partir das mãos do poeta 
por mera força de talento, muito menos é obra de inspiração – este 
incompreensível fenômeno dado como cabível a certas pessoas 
e não a outras, como se o poeta fosse um indivíduo divinamente 
eleito dentre os demais. Se a prática da poesia é um benefício e se 
o Deus olha por todos e a todos beneficia, logo, considerar que 
divinamente alguém foi eleito a ser poeta contraria esse princípio 
próprio do Deus. Por sua vez, nada prova que socialmente, nem 
psiquicamente, nem economicamente – para limitar três aspectos 
da vida pessoal vigente – um poeta tem benefícios. Poderá tê-los, 
assim como não. Em termos muito privados, um poeta pode 
asseverar – conforme o fez Maiakovski em Como fazer versos – que 
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escreve porque é o que lhe resta a fazer. Já Gerardo Mello Mourão 
e Heleno Godoy confessaram que escrevem porque não saberiam 
senão fazer isso15. Contudo, essas observações, por mais legítimas 
que sejam, decorrem apenas de crença (o que inclui convicção), 
como a de Mello Mourão sobre a máxima latina Poeta nascitur (O 
poeta nasce feito)16. Mas a crença não é demonstrável, ainda que 
bem resolvida e, logo, confiante de per si.

Há, pois, condições que tornam possíveis a prática de poesia, e 
essas são bem materiais em relação à vida de quem escreve poemas. 
Às condições se filiam à formação ou educação do poeta. Não há o 
mínimo dado sobre alguém que pratique a poesia sem jamais haver 
conhecido essa arte. Seja um analfabeto, um indígena sábio que 
não pratica a escrita, uma pessoa surda ou cega, uma trabalhadora 
rural, uma oleira, uma negra mãe solteira de meia dúzia de filhos, 
um ex-morador de rua, Safo, Louise Labé, Catulo, Leo Lynce ou 
Leodegária de Jesus, todos e todas apenas são capazes de criação 
poética porque, por alguma via – da oralidade ou da escrita, segun-
do suas diversas práticas e seus diversos meios de transmissão –, 
conheceram a poesia um dia17. Esse conhecimento decorre, quando 

15 Esses depoimentos, da parte de Gerardo Mello Mourão, foi dado a mim em 
situação informal de bate-papo, em 2006; e da parte de Heleno Godoy, em 
intervenção que fez durante uma palestra que ministrei sobre sua poesia na 
ocasião da 2a Bienal do Livro de Goiás, em 2012 – evento hoje inexistente 
em tal estado.

16 Também dita a mim em situação informal, mas observável em diversas de 
suas entrevistas publicadas, como p. ex., a que foi cedida ao poeta e crítico 
literário Rodrigo de Souza Leão, “Todos os pecados são Gerardo”, disponível 
em: http://www.jornaldepoesia.jor.br/r2souza05c.html. Essa entrevista foi 
originalmente publicada na revista online A garganta da serpente, em 2002.

17 Evidentemente, isso não vai ao infinito. O que hoje chamamos de poesia, e 
hoje vem de algo em torno da passagem do século XII ao XIII, contudo, mais 
determinantemente a partir da passagem do século XVII ao XVIII, chamamos, 
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não do ensino formal, de um sistema de inculcamento tácito, o qual, 
de resto, é educacional18. A respeito da lírica – essa, diga-se, ideia 
ou arte que se tornou ela própria a poesia –, pode-se dizer que a 
educação, formal ou não, ensinou a produzi-la, a fazer com que ela 
atue como domínio de criação poética desde que a formação e o 
desenvolvimento da autocentração do sujeito ganharam não somente 
corpo, mas também território amplo19 - e o autocentramento do 
sujeito embora não seja, a rigor, algo próprio da atualidade, nem 
mesmo de todo o período moderno, ganhou forma a partir de 
meados do século XVIII. Decorre daí, em consonância a preceitos 
mais pretéritos – advindos tanto dos períodos clássicos, quanto 
dos medievais e antigos –, o princípio de que a lírica é monódica. 
Sobre essa monodia em contraponto à polifonia – embora jamais 
em adversação –, a lírica se tornou ela mesma a poesia, para além de 
mera sinonímia, bem como daí decorrem a amorfia e a condensação 
tão próprias de seus produtos em geral.

Esse ensino deve considerar também que, em poesia, nada é 
estranho à vida comum. Não há nada que ocorra em um poema que 
deixe de ser flagrado nos usos mais correntes da linguagem verbal. 
Contudo, a formatização condensada impingida à prática poética 

eu dizia, de poesia modos de expressão, monódicos ou corais, que diziam 
respeito a rituais. Isso implica imediatamente as antiguidades de diversos 
povos.

18 Sobre isso, considere-se o conceito de “invenção das tradições”, de Eric 
Hobsbawm e Terence Ranger (1997, p. 9): “Por invenção das tradições, en-
tende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas 
ou abertamente aceitas. Tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam 
inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o 
que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado”.

19 Tenho em mente a proposta de investigação da relação entre mímesis e 
poema de Costa Lima em “O mundo condensado”, ensaio integrante de A 
ficção e o poema (2012, p. 84-209).
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ao longo dos séculos fez com que os usos comuns da linguagem 
verbal ganhassem corpo de modo algo que convulsionado nos 
poemas, de sorte que, uma aliteração comum a uma sentença de 
seis vocábulos, somente será observável em uso corrente de uma 
língua como a portuguesa ocasionalmente, enquanto em poesia 
será recorrente, não raro, sentença a sentença de um poema inteiro. 
Uma vez que a estranheza não ocorre a respeito do emprego da 
língua nos poemas, também não ocorre em outros âmbitos, logo, 
não há, tema especificamente poético. Não há na vida nada que 
possa não servir a um poema, seja um copo d’água, um Mandarim 
Fish, alguém com um bebê nos braços, uma perna quebrada, a 
queda do palácio de um governo, uma lenda, um caso de amor e 
assim infinitamente o mais que for.

De resto, o ensino de criação poética deve considerar que 
suas condições, a formação ou educação de poetas, a monodia e 
a polifonia poética, a lírica como poesia (amorfia e condensação) 
em relação à poesia e à vida comum respondem à constituição 
histórica, sempre ideologicamente implicada pelos instrumentos de 
poder, a respeito de racionalização e pré-comprometimentos que 
geram, a partir do envolvimento daquele que se denomina poeta e 
que assim se inscreve socialmente, autorrestrição segundo variantes 
de restrição como princípio clássico e experimento, bem como 
restrição forte e moderada (que existe de modo forte, mas também 
de modo fraco), as quais destacam os poetas como personalidades 
de suas obras. Em tempo, os instrumentos de poder estão sempre 
em cena no que diz respeito à ideologia da formação dos gêne-
ros literários, sabendo-se que estes foram século a século sendo 
transmitidos a partir de um corpo de autoridade que via sufrágio 
jamais universal decidiu quais poetas e quais obras “mereciam” 
circular, quer dizer, serem transmitidas. É evidente que se não 
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houvesse Homero e as duas epopeias (Ilíada e Odisseia) atribuídas 
a este suposto poeta, bem como se não houvesse instrumentos 
de poder da relação entre a Roma imperial e o pretérito grego (de 
Homero aos alexandrinos), poder que autenticou Homero entre os 
romanos cultos e autorizados a realizar a prática da criação verbal, 
jamais Virgílio teria dado lume a Eneida como síntese da Ilíada e 
da Odisseia para manifestar o destino imperial romano a partir do 
pretérito desse povo antes da lenda de Rômulo e Remo – motivo 
móbile dos Anais, de Ênio, epopeia cuja quase totalidade dos 
versos estão perdidos e que é anterior a Eneida. A relação com o 
poder vigente está muito sublinhada: a Roma imperial – Eneida é da 
época de Octaviano Augusto César, o primeiro imperador – jamais 
poderia admitir que seu passado mais nobre fosse decorrente de 
dois meninos criados por uma loba, pois a Roma derivada do 
que restou da grandiosidade de Troia era uma ideia muito mais 
apropriada à grandeza de seu império, e isso na perspectiva romana.

Nada do que se sabe dos gêneros literários – e nada na prá-
tica dos gêneros e em sua investigação intelectual – foge de sua 
ideologia formativa. Os oito cortes apresentados estão todos 
comprometidos com esse princípio, e essa relação enseja dizer que 
estudar e ensinar criação poética à parte deste aliena, no sentido 
de inculcar uma neutralidade inexistente e de, às cegas, restringir 
uma cientificidade in vitro, quando se sabe que o laboratório existe 
somente mediante recurso contextual a ele. Logo, há sempre 
necessidade patentes de visitar os valores literários mediante sua 
constituição e sua transmissão histórica, bem como mediante seu 
trânsito entre diversas sociedades.
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(…)

O que acontece é que escrever
é ofício dos menos tranquilos:

se pode aprender a escrever,
mas não a escrever certo livro.

Escrever jamais é sabido:
o que se escreve tem caminhos;

escrever é sempre estrear-se
e já não serve o antigo ancinho.

Escrever é sempre o inocente
escrever do primeiro livro.

Quem pode usar da experiência
numa recaída de tifo?

……………………………………

Voltaria a abrir o postigo,
não a pedido do mercado,

se escrever não fosse de nervos,
fosse coisa de dicionários.

Viver nervos não é higiene
para quem já entrado em anos:

quem vive nesse território
só pensa em conquistar os quandos:

o tempo para ele é uma vela
que decerto algum subversivo

acendeu pelas duas pontas,
e se acaba em duplo pavio.

(João Cabral de Melo Neto, “O postigo”, in Agrestes, de 1985.)
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Embora o título, ou nome que seja, este curso não pretende 
orientar a prática de poesia, ou seja, de criação de poemas. Isso não 
proíbe alguém de tomá-lo como Poética. O que fazem os poetas 
ao criarem é o que interessa ao curso. Já se falou, na Introdução, 
sobre criação poética e sobre seu ensino. No desenvolvimento dos 
dois tópicos da Introdução, de certo modo, justificou-se o porquê 
deste curso, ao dizer-se que, em temos mais amplos, apreciar e 
estudar poesia responde mais precisamente à leitura de poemas 
pelo querer ler poesia àquilo que diz respeito ao que fazem os 
Estudos Literários e à abordagem da criação poética – quanto a 
sua prática e ao estudo de procedimentos empregados pelos poetas.

Evidentemente, aquelas três aproximações muito mais se pare-
cem com uma determinação asseverada do que com uma justificativa. 
Observe-se, contudo, que diversos produtos da cultura circulam 
massivamente nas sociedades contemporâneas. A TV, que é ine-
rente à grande parte das residências urbanas conhecidas atualmente 
e, diga-se, inclusive a muitas das rurais, quiçá diversas tribais, é 

20  Conforme dito anteriormente, no Programa de Pós-Graduação em Letras 
e Linguística da UFG, este curso passou a ser denominado, em sua imple-
mentação em 2018, como Estudos de criação escrita e Poética.
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um meio de transmissão de diversos produtos. Embora possa ser 
resumida em telenovela, telejornal, programas de auditório, reality 
shows, seriados, desenhos animados, filmes e documentários, a TV 
proporciona uma variedade disso, além de apresentar reuniões de 
câmara de deputados e senadores, entrevistas, esportes, programas 
de culinária e outros. As revistas impressas, dos meios comerciais, 
também fazem circular uma variedade de produtos. À parte do 
território doméstico, há os shows, as boates, “baladas”, o teatro, o 
cinema e diversos meios de lazer, sobretudo aqueles que interessam 
ao turismo. Museus, bibliotecas, institutos de pesquisa, monumentos 
e tantos mais espaços e produtos também ocupam a cena da cultura. 
E, sabe-se: a quermesse, as folias de reis, as cavalhadas e similares não 
deixaram de existir. Dentre tudo isso, além dos jornais, há também 
os livros de Literatura, e, dentre tais, os de poesia.

De imediato, com tantos produtos culturais circulando mas-
sivamente, pode-se inferir que alguém dado a ler poesia – algo, 
inclusive, de comum apreciação recolhida no lar, ou seja, também 
doméstico, ainda que não de apreciação comum como a TV – 
somente lê porque quer. Isso é suficiente para justificar as demais 
aproximações, pois, como o querer é regente, outras apreciações 
dele depende, uma vez que elas são próprias do estudo. Este, 
embora limitado ao acesso, não deixa de responder ao querer.

Ementa, Objetivos e Conteúdos

Ementa:

Estudo das condições de criação poética mediante a formação 
dos poetas. Estudo dos procedimentos empregados pelos poetas 



Estudos de criação poética38

na criação verbal. Estudo das restrições como princípio valorativo 
benéfico à criatividade poética21.

Objetivos:

Estudar (investigar, pesquisar) a criação poética teoricamente, 
considerando-se as condições de criação (de produção) mediante a 
formação dos poetas, de modo a descrever o que esses fazem em 
relação aos procedimentos que empregam em sua atividade criativa. 
Descrever como restrições essenciais (a autorrestrição) produzem 
benefícios à criatividade poética. Apresentar, ainda que sumariamente, 
mediante princípios de crítica literária, como poetas da Literatura 
Brasileira se autorrestringem para serem mais criativos, com ênfase 
em modernistas canônicos, alguns contemporâneos e poetas de 
Goiás. Produzir ensaios, artigos, capítulos e livros a cada edição do 
curso – isso, inclusive, esteve e não deixar de estar em andamento.

Conteúdo:

1. Condições de criação poética
• Contexto histórico e social que orientam valores de 

criação literária em geral.
• Estéticas canônicas, hegemônicas e outras vigentes 

no mundo de convívio do poeta, livros de poesia 
que circulam socialmente, movimentos e vanguardas.

2. Formação ou educação de poetas
• O estado de educação formal e informal do poeta 

quando estreia e seu andamento.

21 Na ampliação do curso para além da poesia, quer dizer, incluindo mais gêneros 
literários – notadamente a exemplo do romance –, a ementa se tornou a 
seguinte: “Estudo das condições de criação poética, dos procedimentos 
empregados na criação escrita e dos fundamentos históricos da Poética”.
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• O acesso à poesia de época sobre a qual o poeta tem 
conhecimento, espaços institucionais, comunitários, 
políticos, grupos ou movimentos em que o poeta está 
integrado enquanto desenvolve sua obra.

3. Monodia e polifonia poética
• Sobre o eu lírico como sujeito do enunciado e da 

enunciação das vozes no poema.
• Estudo das diferenças entre a criação narrativa ficcional 

e a criação poética.

4. Lírica como poesia (amorfia e condensação)
• Estudo da lírica como domínio artístico verbal cor-

respondente à própria poesia, considerando-se sua 
distinção em relação às demais criações literárias, pois 
estas são sempre narrativas de um modo ou de outro, 
conforme os gêneros de teatro, romance, novela e 
conto, ou, como é hodierno, dos gêneros de crônica, 
biografia (incluindo autobiografia) e roteiro (tanto 
de cinema, de quadrinhos, e, em alguns casos, até 
de dança e música), excetuando a poesia do epos, do 
teatro e a verbivocovisual22.

• Abordagem tipológica textual da lírica como amórfica, 
pois não se formaliza restritamente nem na narração, 
nem na descrição, nem na argumentação, nem na injun-
ção, nem na declaração, nem na evocação etc.; estudo da 
lírica como arte verbal da condensação da linguagem, 
pela metáfora, pela alegoria, pelo ritmo e pela harmonia 
como modos de dizer do máximo no mínimo.

22 Nesse caso, não elenquei o ensaio porque é prioritariamente argumentativo, 
e quando é dado como literatura, o conceito desse âmbito da cultura escrita 
se amplia à cultura do livro em geral.
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5. Poesia e vida comum
•  Considerações sobre a poesia confirmar os usos mais 

recorrentes da linguagem verbal, sem propriamente 
reproduzi-la, dado seu princípio de condensação.

•  Sobre como a poesia traz à cena e formula imagens de 
toda sorte de interesse da vida em geral por motivos 
os mais diversos.

6. Autorrestrição e criação poética
• Sobre como restrições essenciais podem ser benéficas 

à criatividade.
• Autorrestrição como princípio de escolha para bene-

ficiar a criação poética racionalmente.

7. Restrição como princípio clássico e experimento
• Estudo da restrição como autopredicação, criação de 

regras de práticas criativas de composição poética.
• Estudo da restrição como estratégia experimental de 

criação poética.

8. Restrição forte e moderada (forte e fraca)
•  Estudo das restrições em níveis próximos da predi-

cação clássica (forte e moderada)
•  Estudo da variação de restrições em níveis próximos 

do experimento poético (moderação forte e fraca).

Plano das aulas e Referências

Consideração inicial: Este plano foi elaborado conforme 
o regime disciplinar do curso de Pós-Graduação em Letras e 
Linguística da Universidade Federal de Goiás. Por isso, o plano 
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deve ser desenvolvido em dezesseis23 encontros de aulas, cada um 
com 4 h. de duração, totalizando 64 h.

1. (Encontro 1:) Apresentação do curso: ementa, objetivos, 
conteúdo e plano de aulas. Apresentação introdutória aos 
estudos de criação poética. Discussão sobre as referências 
primárias, a respeito de Mikhail Bakhtin, Jon Elster e 
Raymond Williams. Notificação: os poetas a serem consi-
derados serão variáveis a cada edição do curso. (Nota: no 
piloto, considerou-se: Manuel Bandeira, Carlos Drummond 
de Andrade, João Cabral de Melo Neto e Gerardo Mello 
Mourão24.)

2. (Encontros 2 e 3:) Condições de criação poética: discussão 
sobre o princípio bakhtiniano de condições de produção. 
Descrição da poesia segundo suas condições históricas 
e sociais de criação. Discussão sobre valores poéticos 
históricos e sociais, no sentido de considerar a poesia como 
patrimônio que orienta a criação nova em dado período, 
conforme o sentido de “política das letras”, de Williams. 
As condições de criação poética como restrições de tipo 

23  Originalmente, antes da reforma dos Programas de Pós-Graduação a UFG, 
o plano foi pensado para quinze encontros.

24  As variações indicam ocupações diversas da poesia. À época, ocupava-me 
desses poetas. Posteriormente, passei a ocupar-me de poetas mais variavel-
mente, do cânone nacional, uns nomes hegemônicos e outros. Depois, dado 
o avanço na leitura e no estudo que já me interessava, passei a ocupar-me 
da poesia de autoria feminina. Na sequência, voltei-me a um estudo que eu 
havia deixado no passado, da poesia popular. E por fim, mais atualmente, 
comecei a ocupar-me da poesia slam. No ínterim disso tudo, venho me 
ocupando também da poesia de autoria LGBT+ e da poesia de autoria da 
negritude brasileira. Ao poucos, venho procurando me ocupar também da 
poesia indígena.
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incidental, segundo a teoria das restrições e o princípio de 
racionalização e pré-comprometimento de Elster.

3. (Encontros 4 e 5:) Formação ou educação de poetas: 
altercação do princípio bakhtiniano sobre condições de 
produção como fonte de tese quanto à criação poética 
dever à formação ou educação dos poetas. Considerações 
sobre educação informal: doméstica, familiar, comuni-
tária, conjuntural e autodidática. Considerações sobre 
a educação formal: escolar e acadêmica, levando-se em 
conta a enciclopédia, pela memória de leitura, como base 
de referência e a pesquisa como princípio formativo em 
progresso. Sobre o conhecimento que os poetas têm de 
poesia dada seu contexto, que inclui suas condições de 
acesso. Ênfase sobre a formação ou educação do poeta 
mediante o princípio de restrição incidental.

4. (Encontros 6 e 7:) Monodia e polifonia poética: estu-
do sobre como a voz lírica (voz da poesia), segundo os 
princípios de sujeito do enunciado e da enunciação, bem 
como sobre o eu lírico algo que controla quaisquer demais 
vozes evocadas em um poema. Tratamento da monodia e 
da polifonia a partir de Bakhtin a respeito da tradição que 
lhe é precedente e posterior nos atuais Estudos Literários. 
Discussão sobre como se expressa a voz na poesia e na 
narrativa de ficção, levando-se em conta que a diferença pa-
tente funciona como procedimento adotado pelos poetas.

5. (Encontros 8 e 9:) Lírica como poesia (amorfia e con-
densação): com base nos estudos sobre gêneros literários, 
textuais e do discurso, fundamentados em Bakhtin e Mar-
cuschi, trata-se do debate sobre a formalização tipológica 
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da poesia como uma amorfia, ou seja, como aquilo que 
não pode ser descrito em tipo mínimo esperado quanto 
à composição de qualquer poema. Discussão sobre como 
o poeta autoconsciente leva em conta que a tipologização 
amórfica da poesia serve beneficamente à criação. Discus-
são de como a poesia, pela metáfora, pela alegoria, pelo 
ritmo e pela harmonia produz condensação da linguagem 
verbal sobre aquilo que diz, tomando-se a autoconsciência 
dos poetas a respeito disso como estratégia criativa.

6. (Encontro 10:) Poesia e vida comum: discussão livre 
sobre como a poesia confirma os usos mais comuns da 
linguagem verbal, bem como concernente à poesia não ter 
limite de tema nem de assuntos de interesse. Consideração 
sobre a poesia, ao confirmar os usos mais comuns da 
linguagem verbal, termina por ampliá-los para além de 
como são usados, uma vez que a poesia flagra instantes 
da vida, jamais meramente lhe responde em sequência 
nem sucessão.

7. (Encontro 11:) Autorrestrição e criação poética: apresen-
tação sobre como poetas da modernidade, destacando-se 
brasileiros (Manuel Bandeira, Carlos Drummond de An-
drade, João Cabral de Melo Neto e Gerardo Mello Mou-
rão), operaram restrições de tipo essencial em benefício 
à criatividade em atendimento ao pré-comprometimento 
racional. Comparação da prática poética moderna à prática 
poética anterior à segunda metade do século XVIII e 
também posterior, destacando-se a poesia do Romantismo 
e do Modernismo, conforme algumas de sua variedades, 
por ambas, desde sua formação, surtirem efeito até hoje.
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8. (Encontro 12:) Restrição como princípio clássico e expe-
rimento: exposição a respeito da restrição como autopre-
dicação, no sentido da criação de regras subjetivadas a 
serviço de práticas criativas de composição poética. Será 
discutido como esse tipo de restrição funciona segundo 
o princípio clássico de predicação decorrente da perda de 
balizas orientadoras da criação poética em sentido benéfico, 
bem como será considerado que não havendo mais um 
ambiente literário de tipo predicativo propriamente dito, 
essa descrição equivale a uma estratégia experimental de 
criação poética.

9. (Encontro 12:) Restrição forte e moderada (forte e fraca): 
descrição da restrição de tipo essencial segundo níveis de 
predicação à guisa clássica, a saber: forte e moderada – con-
forme os poetas que integram o piloto do curso (Manuel 
Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de 
Melo Neto e Gerardo Mello Mourão). Será detalhado como 
a variação de restrições autopredicativas, segundo certos 
níveis, respondem a exemplo de experimento poético, 
embora não exatamente ao experimentalismo literário.

10.  (Encontro 13:) Discussão dirigida aos textos de pré-
-aplicação e de aplicação em adendo à proposta: o artigo 
“Ensino da escrita de poesia como construção de auto-
ria”, o ensaio “A precisão necessária da poesia de Heleno 
Godoy” e o artigo “Soneto como variação fixa formal”, 
os quais, respectivamente, respondem à proposta como 
pré-aplicação teórico-metodológica, aplicação crítica pro-
priamente dita e aplicação teórico-crítica.
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11. (Encontro 14:) Revisão da proposta pela síntese discutida, 
debatida, apresentada e descrita nos encontros anteriores.

12. (Encontro 15:) Exposição sobre possíveis propostas de 
desenvolvimento de pesquisa que possam assumir a forma 
de artigo, ensaio ou capítulo de livro.

13.  (Encontro 16:) Revisão dos principais conceitos e pro-
postas de trabalho, seja na forma de artigo ou de ensaio, 
bem como, conforme orientação em andamento, de parte 
ou capítulo de dissertação de mestrado ou de tese de 
doutoramento, bem como de produto final de estágio 
pós-doutoral.

Referências25*

Primárias:

BAKHTIN, M. Questões de literatura e estética: a teoria do 
romance. São Paulo: Editora UNESP/HUCITEC, 1998.

______; VOLOCHÍNOV, V. Marxismo e filosofia da linguagem. 
12. ed. Trad. Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. São Paulo: 
Hucitec, 2006.

______. Problemas da poética de Dostoiévski. Trad. Paulo Bezerra. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.

25 * Enfatizo, conforme já adverti, que essas Referências dizem respeito não 
somente ao Curso, mas a todo o conjunto reunido neste trabalho, incluindo 
as diretamente e indiretamente citadas anterior e posteriormente. Ainda 
conforme já adverti, sobre os poetas comentados ao longo do trabalho 
(M. Bandeira, C. Drummond de Andrade, J. Cabral de M. Neto, G. Mello 
Mourão, M. de Barros, A. Campos, M. Accioly e H. Godoy), leva-se em conta 
o conjunto de suas obras poéticas. No entanto, poderão ser referidos quando 
um poema for transcrito.
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CORTES DE APROXIMAÇÃO E ABORDAGENS

Em tempo: são cortes ensaios de extensão suficiente para 
orientar os encontros do Plano de Aulas. Embora tenham sido 
coerentemente pensados para a disposição na qual se apresentam 
no Sumário, e, conforme são retomados de modo específico nos 
tópicos “Conteúdos e Plano de aulas” a fim de os “Objetivos” serem 
atingidos, os ensaios seguintes mantêm, cada qual a sua maneira, 
certa autonomia. Os ensaios são cortes de aproximação, segundo 
deve ser esperado, àquilo que se disse na Introdução sobre criação 
poética. Cada corte, pois, aproxima-se do que fazem os poetas 
ao procederem com sua criação. Os cortes, na forma de ensaio, 
respondem a abordagens porque, aproximação a aproximação, 
adotam uma perspectiva própria de considerar o estudo da criação 
poética. Esteja claro, de todo modo, que as abordagens não se 
excluem e muito menos se opõem mutuamente, pois, quando 
necessário, não deixam de recorrer uma a outra, ou seja, quando 
convém, um ensaio retoma outro.

Entre o primeiro e o segundo corte há uma relação mais in-
trínseca, embora o primeiro trate de modos de existência e aspectos 
do mundo que dizem respeito à criação poética em dada época e 
sociedade. O lugar (espaço, território, mundo geopolítico – às vezes 
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uma geografia, e às vezes apenas uma agrimensura) em dimensão 
mais ampla será sempre o Brasil, sem que se perca de vista a inscrição 
deste país na América, no Ocidente e no mundo. A época será variável 
aos poetas apresentados como casos, exemplos. Alguns poetas, a 
exemplo de Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e 
João Cabral de Melo Neto serão comentados – jamais de maneira 
crítica detida –, e correspondem a vieses tão formativos quanto 
representativos da poesia brasileira do Modernismo à atualidade. 
Nisso, o segundo corte tem correspondência com o primeiro, pois 
realiza a mesma aproximação, embora detida no poeta, no escritor.

Embora o terceiro e o quarto cortes também apresentem uma 
relação até certo ponto intrínseca, aquele se ocupa mais em discutir 
a forma do eu lírico como sujeito do enunciado e da enunciação 
conforme estudos de subjetividade lírica, enquanto este trata 
mais especificamente do poema como um gênero ao qual não é 
possível descrever nem prever uma forma. Já o corte “Poesia e 
vida comum” será apresentado como uma espécie de ponte entre 
os quatro primeiros e os quatro subsequentes, dos quais três são 
dedicados ao estudo da restrição como benefício à criatividade e 
um à orientação de pesquisa.

Condições de criação poética

Em todas as práticas da linguagem verbal26, oral ou escrita – 
considerando-se escrita não apenas a grafia de letras –, seja ou não 

26  Embora, por falta de pesquisa, não me detenha a respeito, também considero 
práticas, senão propriamente, equivalentes às da linguagem verbal aquelas que 
se operam via sinais, como a LIBRAS, no caso do Brasil. No entanto, advirto 
que considero porque, de fato, trata-se de uma língua, e não porque eu vá 
abordar poesia surda. Sobre essa poesia, já demonstrei interesse quanto a 
mim mesmo, no entanto, ainda me falta competência para levar esse interesse 
adiante.
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de especificidade estética, há sempre modos de existência e aspectos 
do mundo que tornam possíveis a produção – comumente chamada 
de textual na forma de gêneros discursivos, ou seja, do dizer sobre 
e dizer-se no mundo. Se não houvesse interrelação humana que 
enseja comunicar algo de grupo a grupo, ou de indivíduo a grupo 
(e vice-versa), ou de indivíduo a indivíduo, não haveria a figura 
do mensageiro, em certos povos, nem a da epístola (ou missiva, 
ou carta, que nos modos mais hodiernos se traduzem também 
em e-mail e chats) entre outros. A própria necessidade, e logo, a 
recorrência de comunicação, pois, é um modo de existência no 
mundo e constitui certos aspectos para que seja desempenhada, 
é uma condição das práticas da linguagem verbal. Seguindo uma 
descrição mais detida, o modo de existência no mundo correspon-
dente àquela necessidade e àquela consequente recorrência é uma 
condição, e cada elemento da comunicação também – a exemplo 
do emprego de um mensageiro ou de uma epístola para transmitir 
mensagem –, bem como seus aspectos, tais: a clareza, a concisão, 
a relevância, a tonalidade, a metaforização etc.

A prática da linguagem verbal convencionada como poesia 
inclui sua necessidade social como algo de relevância histórica, 
ou uma praxe senão imprescindível, quase, pois essa prática conta 
com algo em torno de três mil e duzentos anos – conforme já 
foi enfatizado. A respeito das diversas atividades da linguagem 
verbal, costuma-se dizer que seu exercício presente coincide com 
sua necessidade, logo, à poesia não poderia ser diferente. Embora 
se compreenda que a noção vigente de poesia seja mais devida a 
discussões de interesse conceitual levada a cabo somente a partir 
da passagem do século XVIII para o século XIX, sabe-se que ela 
não exclui práticas similares do pretérito distante, das diversas 
antiguidades. Inclusive, chega-se a considerar, igualmente por 
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similaridade, práticas hodiernas exclusivamente ritualísticas. Isso 
comumente diz a respeito de cantos (ou cânticos, ou orações) 
praticados por povos cujo modo de vida não é citadino nem 
rural e se organiza em aldeias. Contudo, embora responda a uma 
prática ritual, não se costuma considerar o cântico congratulatório 
“Parabéns pra você”27, da língua portuguesa, um poema – em-
bora sua composição com uma rima alternada em uma quadra 
de versos heroicos quebrados com cesura na terceira sílaba, a 
exemplo de um martelo quebrado: “Parabéns pra você/ Nesta data 
querida/ Muitas felicidades/ Muitos anos de vida”. Além disso, 
inconsensual e (quiçá) infinita é a discussão a respeito dos textos 
da música cantada, as canções – no caso do Brasil, a exemplo da 
Música Popular Brasileira (MPB), do Samba, do Rock etc. Ainda 
isso, é evidente que tais textos reservam similaridades em relação 
àquilo que normalmente é sublinhado como um poema. Nisso, os 
motivos para não chamá-los de poemas decorrem, em geral, das 
condições e motivos de produção, do contexto de seus artistas e 
também dos modos de circulação e de recepção.

A dificuldade presente em conceituar-se tanto a arte, poesia, 
quanto seu produto, poema, assim como a necessidade de poesia 
e de poema – e necessidade porque há sua prática recorrente há 

27  “Parabéns pra você” semelha um canto coral, uma vez que é executado por 
um conjunto de pessoas em determinada ocasião – comumente, ninguém 
cantarola “Parabéns pra você” como cantarola outra canção. O texto e 
a melodia da canção é uma adaptação em português de Bertha Celeste 
Homem de Mello, que, em 1942, venceu um concurso organizado pelo 
compositor e radialista Almirante (Henrique Foréis Domingues), da Rádio 
Tupi, cuja proposta era cantar em português a canção estadunidense de 
1875 patenteada em 1893, de autoria de Mildred J. Hill e Patty Hill (irmãs 
e professoras de crianças), “Good Morning to All”, que em 1924, no livro 
Celebrations Songs, de Robert Coleman, teve o verso-título “Good Morning 
to All” alterado para “Happy Birthday to You”.
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séculos –, é também uma condição de criação poética. Se alguém 
que passa a dedicar-se a essa criação considera, em termos formais, 
que um poema, independe da modalização em versos, decerto esse 
suposto poeta irá compor poemas de modo cursivo (em prosa, 
como se diz), se assim quiser. A variedade de modalização formal 
decorrente dessa condição gera a não possibilidade de estabilizar 
um conceito de poesia nem de poema mais efetivo à criação em 
versos e cursiva. Essa variedade inclui combinações entre uma mo-
dalização e outra, inclui uma diversidade basicamente indescritível 
de versificação, inclui a chamada criação poética verbivocovisual, 
inclui, in extremo, composições que escapam da linguagem verbal, 
que assumem a forma de objeto ou de instalação artisticamente 
manipulada – como é o caso de parte da obra do poeta espanhol 
Joan Brossa. Entenda-se: querer como necessitar leva a manter 
a criação poética. Essa é uma primeira condição. Ela não existe 
em essência, pois está historicamente constituída nas práticas 
estético-verbais de diversas culturas, sendo a brasileira uma delas, a 
partir, como se sabe, da tradição europeia incutida na América por 
força da empresa de Colonização. A outra condição: a dificuldade 
de conceituar poesia e poema. Se a primeira condição leva alguém 
a decidir tornar-se poeta, esta leva o poeta a uma criação que 
procede consoante a dado escopo da generalidade criativa verbal.

 Um aspecto daquele modo de existência no mundo que é a 
dificuldade em conceituar-se poesia e poema concerne ao ques-
tionamento sobre essa conceituação ser ou não ser necessária. 
Esse aspecto é, pois, também uma condição de criação poética. 
Para alguns poetas, a necessidade de conceituação é tão relevante 
que eles mesmos a produzem, ou colecionam algumas que não se 
excluem nem se opõem mutuamente. Modo e aspecto são, enfati-
ze-se, condições, uma vez observados mais detidamente. Contudo, 
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em conjunto, formam uma única condição. Não é fácil discernir 
que um poeta pratique uma criação de poemas cursivos porque 
ele julga fundamental discutir o conceito de poema em relação 
a praticar tal criação apenas porque esse conceito é inalcançável, 
inconstituível ou algo que o valha. Além disso, certos poetas sequer 
se ocupam de pensar se à poesia e ao poema cabe ou não conceito. 
Embora isso, se um poeta que desse modo pense for inquirido, 
ele decerto irá pronunciar-se a respeito. Pode-se ouvir, inclusive, 
alguém dizer que poesia é “qualquer coisa”, contudo, todos os 
exemplos dados para ilustrar esta “qualquer coisa” terminam, de 
um modo ou de outro, coadunando-se a certos modelos histori-
camente autenticados como poema. Isso responde às condições 
de criação poética sublinhando que poesia e poema se cambiam 
no modo metonímico da sinédoque tanto da pars pro toto (parte 
pelo todo) – do poema como poesia – quanto do totum pro parte 
(todo pela parte) – da poesia como poema.

As discussões e questionamentos sobre o que é poesia e o que 
é poema no período da adolescência ao final da vida de Gonçalves 
Dias – tanto considerando sua experiência formativa em Portugal 
quanto no Brasil – não são as mesmas e os mesmos do período 
da adolescência ao do final da vida de Manuel Bandeira. Este 
poeta conhecia discussões e questionamentos sobre a pauta em 
debate à época de Gonçalves Dias, no entanto, a recíproca não é 
verdadeira – e é impossível de ser, por simples razão cronológica, 
e, logo, de existência na vida. Mas não é só isso, pois, no período 
destacado acerca de Bandeira, embora algumas respostas a discus-
sões e questionamentos de meados do século XIX no Brasil e no 
Ocidente ainda não tenham sido respondidas, outras discussões e 
questionamentos já tomaram corpo. Mais ainda: embora romântico 
da natureza e da nacionalidade mais adido a descrições realistas, 
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Walt Whitman foi tão idealista e liberal quanto Gonçalves Dias, 
também romântico da natureza e da nacionalidade, ainda que 
adido a um modo de representação inventivo – fabular, não no 
sentido maravilhoso ou fantástico, mas hipotético, pois imaginou 
um mundo indígena jamais documentável. No entanto, Whitman 
escreveu seu único livro todo em versos livres, Leaves of  Grass 
(Folhas da relva, de 1855), já Dias praticou uma variedade iso, hetero 
e anisométrica, respectivamente a exemplo do canônico poema 
“Canção do exílio” (de 1843), todo em redondilha maior; do poema 
“A tempestade” (de 1851), que varia a métrica de duas a dez sílabas; 
e de Os Timbiras (de 1857), que apresenta mais de dois mil versos 
livres. O Romantismo, como modo de compreensão filosófica, 
ideológica e estética do mundo – o que permite considerá-lo como 
um domínio do saber e da sensibilidade que inclui um projeto 
político de poder (consensualmente originário da Alemanha) 
–, foi um modo de conduzir as diversas experiências de mundo 
variavelmente sob diversos aspectos correspondentes a certas 
condições de criação poética. Observe-se, contudo, que aquilo 
que existe como obra poética de Whitman em relação àquilo que 
existe como equivalente de Gonçalves Dias expressa um modo 
distinto de compreensão do que pode ser um poema. Para Whitman, 
poemas poderiam ter extensão e desenvolvimento totalmente 
independentes da tradição métrica ocidental – em seu caso, em 
língua inglesa. Para Dias, poemas deveriam considerar variedades 
iso, hetero e anisométricas – porém, nesse caso, como constituinte 
composicional, não como procedimento da composição total de 
um poema – uma vez que isso, no Brasil, somente será patente 
a partir do Modernismo. Isso, notifique-se, no plano da prática 
criativa, pois não significa dizer que Whitman desconsiderava 
como poemas aqueles que era iso e heterométricos.
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Além da necessidade como querer praticar a poesia, da difi-
culdade a respeito de sua compreensão, e de uma época que em 
determinados lugares – viu-se Europa e América (pelo Brasil e 
Estados Unidos) –, há um modo de compreensão estética do 
mundo, há outras condições. É o caso da condição da poesia como 
arte da escrita. Embora seja consensual que a poesia é uma arte 
verbal decorrente da oralidade, o valor que prevaleceu e prevalece 
sobre sua prática impinge expressá-la pela via escrita da linguagem 
verbal28. Da antiga poesia, foi transmitida no Ocidente século a 
século aquela que teve registro escrito, ainda que originalmente 
tenha constituição oral, como declaram as diversas pesquisas a 
respeito da obra homérica e da poesia de Safo – para ficar apenas 
no limite da origem grega, que é a mais canônica no Ocidente. 
A partir disso, por força de ideologia formativa e reguladora das 
formas poéticas, o Ocidente foi se restringindo à criação poética 
escrita na forma alfabética grecorromana (e equivalentes, como a 
cirílica) de suas línguas. Embora tenha conhecido a poesia popular 
em sua expressão oral, Manuel Bandeira, praticou a poesia con-
forme a condição escrita assumida pela tradição poética ocidental. 
Observe-se: o poeta, não somente conhecendo, mas também 
convivendo, com práticas de criação poética tanto orais quanto 
escritas, afilia-se a esta, dada como o lugar-tenente da poesia, 
aquele lugar que a assinala na arte que lhe diz respeito, a literatura. 
Evidentemente, em um modo de existência no mundo em que a 
poesia circula de boca em ouvido, e, mesmo havendo livros, não 
há educação suficientemente acessível a serviço da escrita, logo, o 

28 Embora eu tenha parca pesquisa a respeito, minha experiência demonstra que 
ainda está em andamento uma produção de poesia em linguagem de sinais. 
A busca por essa produção, no caso da LIBRAS no Brasil, reforça aquilo que 
venho tratando a respeito da “necessidade” de poesia no mundo, pois caso 
contrário, essa via da “linguagem verbal” não procuraria compor poemas.
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poeta procederá pela oralidade. Não é o caso de Manuel Bandeira, 
mas foi o de diversos poetas populares brasileiros até a década de 
1970. Alie-se a isso que a tecnologia disponível à escrita em gabinete, 
ou à escrita doméstica, distingue Manuel Bandeira de Gonçalves 
Dias, ainda que de modo sensível. Comparando-se Bandeira a um 
poeta atual, a diferença se acentua, pois este utiliza o computador, 
corrige enquanto digita, e não só isso, mas também consegue 
ter uma visualização do poema no monitor (ou tela) de modo 
semelhante a idêntico de como o poema será impresso em livro, 
ou mesmo se publicado em algumas dos meios digitais vigentes.

Todas essas condições funcionam de modo restritivo em relação 
à criação poética. Não se confunda: uma condição não é uma res-
trição, uma condição restringe – isso é diferente. A restrição gerada 
por uma condição é de tipo incidental e, como tal, poderá trazer 
benefício ou não à criatividade. Se trouxer benefício, é preciso que 
esteja claro que este não decorreu de uma escolha propriamente 
autoral, auto-orientada pelo poeta. Por sua vez, quando as condições 
se multiplicam, seu funcionamento restritivo não é operado a partir 
apenas de um modo de existência e de aspectos do mundo, pois os 
poetas passam a ter à disposição alternativas de criação poética. Esse 
é o caso de proceder, em meados do século XIX, em versos iso, 
hetero e anisométricos. Como se sabe, houve largas épocas na poesia 
ocidental em que os versos livres sequer eram cogitados. A eleição 
de qual prática de versificação a adotar passou a funcionar jamais 
meramente como incidente. Trata-se de restrição essencial aquela 
em que o benefício ou não gerado decorre do poeta. Para Whitman 
foi criativamente benéfico a sua expressão mais realista adotar o 
verso livre. Para Dias, variar de versificação o fez alcançar ritmos 
muitíssimo peculiares na tradição poética em língua portuguesa, o 
que terminou também por ser criativamente benéfico.
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Deve-se levar em conta também, ainda que à parte da difi-
culdade de conceituar poesia e poema, o quê e quem faz a arte 
poética. Desde expressar sentimentos a ornar a linguagem verbal 
ao expressar-se dado assunto até constituir um modo de expressão 
que intervém na dinâmica do mundo, diversa sorte de dizeres sobre 
o quê faz um poema pela poesia já foi asseverada. Ora, a linguagem 
verbal em uso corrente expressa não somente sentimentos, mas 
também ideias, sensações e percepções. A antiga Oratória – hoje 
precariamente vigente na forma reduzida da “arte de falar bem” 
ou da “arte de falar em público” – produziu ornamentação so-
bre a linguagem verbal, contudo, ornamentação com finalidade 
argumentativa de performance. E, sabe-se, o discurso político de 
um dado sujeito pode muito bem iniciar ou encerrar uma guerra, 
logo, é dotado de fortíssimo poder de intervenção na dinâmica do 
mundo. Assim, se tais expressividades, no sentido do quê o poema 
faz pela poesia, forem próprias da arte poética, nada é próprio 
desta arte. Qualquer adolescente que escreve o que sente sobre 
alguém em um diário, uma pessoa que escreve sobre seu estado 
de espírito em seu perfil na rede social Facebook, que faz crítica 
literária que em dado ensaio em um intervalo abandona a análise 
e a interpretação para expressar o que sente particularmente sobre 
dado poema, bem como jornalistas que em dada apresentação 
de um fato ou acontecimento ao qual se reporta se expressa de 
maneira comovida estão dizendo de seus sentimentos e, em maior 
ou menor medida, intervindo na dinâmica do mundo. Contudo, 
via de regra, essas condições não exigem o labor da ornamentação 
da linguagem verbal. Logo, a expressão de sentimentos não é uma 
condição de criação poética, embora seja algo que se faça nela.

Já a ornamentação da linguagem poética tem relação direta com 
esta, consoante à história da poesia, embora não seja propriamente 
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uma condição de criação. Se considerarmos, na história literária 
europeia – da qual, como se sabe, descende a poesia brasileira 
– o período do Renascimento aos fins do Iluminismo, o ornato 
da linguagem verbal é um princípio de criação, uma prédica, na 
verdade. Isso quer dizer que aqueles que se aventuravam na prática 
poética deveriam conhecer e dominar certos recursos dados como 
especificamente poéticos da linguagem verbal ao escreverem um 
poema. O ornato sempre compreendeu, de época a época da 
cultura ocidental, uma variedade de recursos que foram reportados 
como poéticos. De certo modo, isso ainda prevalece, pois, se uma 
pessoa diz a outra a respeito de outrem “Seu beijo me desolou 
e me deixou sem sangue nem chão”, não será incomum ouvir 
o enunciatário dizer que o enunciador foi “poético”, ainda que 
em conversa informal – à parte de que aquele dizer seja ridículo 
ao extremo. Para evitar longa extensão sobre esse assunto, con-
sidere-se a imposição da métrica e da rima – este recurso que o 
Ocidente assimilou da poesia árabe a partir do século IX de nossa 
era, esta comumente abreviada como d.C. –, e, ainda que não 
na mesma medida, da estrofação29, como recurso de ornamento 

29  Esse componente comum da estruturação de poemas, conforme é de 
conhecimento, é bastante tardio em poesia. As diversas pesquisas a respei-
to – nem vale a pena lista-las de tantas que são – divergem sobre a estrofe 
assumir formato de um bloco escrito em reação a outro entre os século V e 
X. Como a escrita se tornou cada vez mais determinante para os modos de 
gerência do poder somente a partir do século X, é bem possível que a forma 
geral da estrofe venha daí. Antes disso, pelo menos no Ocidente, a estrofe era 
teatral, e decorre da obra de Íbico, poeta grego do período arcaico. Estrofe era 
um corpo de voz (um coral) que, em cena, expressava-se à direita diante do 
público na arena. Como seu contrário, a antístrofe, expressava-se à esquerda, 
e o corifeu no centro, é bem possível que, na forma escrita, a estrofe passou 
a ser blocos específicos de conteúdo no processo de progressão textual. 
Quem se detiver nesse tipo de pesquisa, além das inúmeras referências, 
terminará se limitando a descrever hipóteses que jamais se tornarão teses 
ou se limitando a protelar conjecturas.
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sobre a linguagem verbal para constituir um poema, e, logo, para 
assinalar que um dado texto, para bem ou para mal, era obra de 
poesia. Isso registra uma condição de criação e, como tal, decorre 
da força de um valor ideologicamente inculcado. À parte disso, 
é sabido que certa métrica era empregada a depender do gênero 
do poema, bem como certo gênero era empregado a depender 
do assunto e do tema – esse tipo de ressalva vale também para a 
estrofação, pois esta responde a mudanças do andamento discursivo 
na progressão textual do poema. Quando à condição predicativa 
da versificação e da estrofação como ornamentos é colocada em 
questão a partir de meados do século XVIII, e sobretudo quando 
ganha corpo a partir de meados do século XIX, o ornamento 
sobre a linguagem verbal deixa de ser uma condição de criação 
poética30 e, por isso, é legítimo dizer que as condições são sempre 
contextuais. Um exemplo à parte do ornamento: na medida em 
que o acesso ao conhecimento do qual decorre a competência de 
escrita se amplia, novos produtos vão sendo gerados e o acesso a 
estes vai se tornando menos restrito àqueles que não detêm o poder 
político-econômico e, logo, àqueles que por quem detém tal poder 
são autorizados a escrever por acesso à educação. Nesse sentido, a 
criação poética se torna bem mais produtiva e, como consequência, 
ornar a linguagem poética deixa de ser um princípio, pois tanto os 
indivíduos não recebem a mesma educação poética de outrora, e 
muitos, inclusive, passam a escrever apenas pelo exemplo de poemas 
que leem, jamais do estudo de manuais e tratados, quanto há uma 
espécie de naturalização do fazer poesia, conforme uma prática de 
mudança de linha na escrita, bem como de blocagem de partes do 
texto à guisa de estrofes, e também de recorrência a expressões 

30 Sobre isso, veja-se o breve ensaio “Existe uma escrita poética?” (BARTHES, 
2004, p. 32-46).
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metafóricas ou alegóricas – considerando que, no conjunto disso, 
senão, quase tudo vale. Na prática, a exemplo de qualquer lista de 
“melhores poemas” ou de “poemas antológicos”, pelo menos a 
partir da passagem da primeira para a segunda década do século 
XX, isso pode parecer muito com a verdade, quando não é ela 
mesma, se é que existe. Quer dizer, os modos de composição de 
poemas se tornaram tão variáveis – e nada do que venho dizendo 
a respeito é necessariamente um problema, um equívoco e muito 
menos um erro –, que falar de versificação e de estrofação pode 
até parecer démodé, embora propriamente não seja.

Entre expressar sentimentos e ornar a linguagem verbal, existe 
a figura daquele que é autenticado a fazer isso e receber o nome (ou 
título) de poeta. Logo, a condição é formativa, quer dizer, embora 
qualquer indivíduo – em uma situação ou outra – tenha podido se 
expressar sentimentalmente, apenas era considerado poeta aquele 
que o fazia conforme dada autenticação – e esta estava vinculada 
à competência de ornamentar a linguagem verbal, que terminava 
por definir, na ótica do poder legitimador, bons e maus poetas31. 
Logo, ainda que não possam poesia e poema serem conceituados 
propriamente, durante o mais largo de sua história houve a seu 
respeito certo conjunto de valores que determinou quem é e quem 
não é poeta. Esse conjunto de valores, pouquíssimo mapeável de 
modo geral – embora passível de detalhada restrição se observado 
em um recorte contextual específico –, detém um senso sobre a 
criação poética a ponto de dizer sem palavras conceituais o que é 
e o que não é poesia, condicionando a criação desta arte verbal. 

31 Isso não era um limite, pois, conforme observado na nota 14, a forma 
coincide com o que se diz, embora não coincida com o conteúdo (assunto, 
tema, conhecimento, informação etc.). Nesse sentido, o bem ornar também 
equivalia a bem dizer, como dizer algo reconhecido como verdade, por sua 
vez, dado como digno de nota.
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Exemplo disso é tratar como poema todo e qualquer texto em 
linhas que se assemelham a versos – quando não são mesmo, pelos 
menos aqui e ali –, principalmente se tais linhas estiverem blocadas 
a exemplo de uma, digamos, forma geral de estrofe.

Somente consorte a um sistema de valor, a poesia pode gerar 
poemas que são capazes de intervir na dinâmica do mundo. Nesse 
sentido, embora condições de criação materiais – como os instru-
mentos de escrita –, e formativas – como o conhecimento sobre 
os recursos que tornam a linguagem verbal poética –, o sistema 
de valor regido de maneira mais ou de maneira menos dilatada é 
que, sobretudo, regula as condições de criação.

Formação ou educação de poetas

Semelhante às condições de criação poética é a formação ou 
educação de poetas. Trata-se igualmente de um domínio condicio-
nante que pode levar a restrições tanto de tipo incidental quanto 
essencial, como a autorrestrição. As condições de criação poética, 
contudo, metodologicamente, orientam a observação sobre os 
modos de existência e aspectos do mundo em dado período da 
arte poética em certas sociedades. Essa aproximação deve ser 
empreendida a partir do contexto, jamais a partir do poeta. Já a 
formação ou educação de poetas, ainda metodologicamente, é um 
domínio de aproximação que deve partir do poeta. Para tanto, de 
início, o sujeito eleito para observação deve existir socialmente 
como poeta, isso de modo variado quanto a seu reconhecimento 
por parte da crítica especializada e de sua recepção estética pelos 
leitores em geral. Somente se decide estudar João Cabral ou Marcus 
Accioly porque são poetas, estão inscritos como tais no mundo 
conhecido da produção literária brasileira.
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Veja-se como isso funciona mediante considerações sobre 
Manuel Bandeira. De início, como se trata da formação do poeta, 
convém entender que Bandeira foi alguém no trânsito de épocas e 
de lugares. Bandeira nasceu em 1886 e começou a estudar, primei-
ramente, no Rio de Janeiro, em 1890. Mas já em 1892 ele retornou 
a sua cidade de nascimento, o Recife, e, em 1896, voltou para o Rio 
de Janeiro. Nesse movimento de um lugar a outro, Bandeira cursou, 
grosso modo, o equivalente ao Ensino Fundamental, sendo parte no 
Recife e parte no Rio de Janeiro. Nesta cidade, cursou, também 
grosso modo, o equivalente ao Ensino Médio. Isso é importante para 
entender qual poesia Manuel Bandeira conheceu na escola, pois 
esse dado, em termos de estudos da criação poética, é relevante 
para a obra que o poeta escreveu.

Na idade escolar de Manuel Bandeira, nos fins do século XIX, 
o ensino de linguagem era dado em três disciplinas advindas da 
Antiguidade grecorromana, a saber: Gramática, Retórica e Poética. 
Por essas disciplinas é que se aprendia a língua portuguesa e a literatura 
em âmbito escolar – incluía-se, também por essa via, o estudo do 
grego, do latim e de línguas estrangeiras modernas, como a língua 
alemã, a língua francesa e a língua inglesa. Essa forma de aprendizado 
considerava a leitura dos clássicos portugueses, e, quando se tratava 
da leitura de poetas brasileiros, embora houvesse a presença dos 
românticos, o que prevalecia era a leitura dos parnasianos, contem-
porâneos do poeta, ou seja, os “modernos” da época. Esse tipo de 
ensino levava a ler e a decorar poemas, bem como levava a imitar 
poetas lidos em exercício de escrita. Isso se evidencia nos traços de 
poesia mais formal na obra de Bandeira em relação à educação que 
recebeu, e não simplesmente a uma eleição do poeta. Em seus dois 
primeiros livros, A cinza das horas (de 1917) e Carnaval (de 1919), é 
bem marcante os traços da poética formal, pois se encontra nesses 
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livros uma quase totalidade de poemas rigorosamente metrificados, 
escritos, comumente, em estrofes de quatro versos e na forma fixa 
do soneto, com algumas variações de estrofes em dois, três e cinco 
versos, e, por isso, com o emprego de outras formas que não o 
soneto. Observe-se, também, que nesses livros, assim como no 
terceiro, O ritmo dissoluto (de 1924), Manuel Bandeira escreve um 
português muito “corrigido” (normatizado), restrito aos requintes 
da chamada “boa escrita”, atendendo às formalidades do emprego 
das formas gramaticais dadas como consagradas. Já em Libertinagem 
(de 1930), o quarto livro, com sua efetiva adesão ao Modernismo 
– já sinalizada desde O ritmo dissoluto –, Manuel Bandeira varia seu 
emprego do português entre o uso formal e o informal da língua, 
quer dizer, entre o emprego normativo e o emprego coloquial da 
língua portuguesa no Brasil de sua época.

Porém, há mais a considerar nesse poeta de trânsito de épocas 
e de lugares, logo, de trânsito de valores. Em seu livro de memórias 
Itinerário de Pasárgada (de 1957), é flagrante a relevância do pai de 
Bandeira para sua formação poética. O poeta assinala que, desde 
criança, pela interferência de seu pai, Manuel Carneiro de Souza 
Bandeira, ele foi conhecendo a poesia em contos de fada e histórias 
da carochinha. Seu pai também o apresentava exemplos da poesia 
popular nordestina brasileira, da qual costumava recitar versos 
de cor. Além disso, o pai de Manuel Bandeira buscava mostrar a 
seu filho que a poesia está em tudo, não somente nas coisas ditas 
nobres, como vasos gregos, mitologia grecorromana, histórias 
heroicas e metafísica. O Sr. Manuel Carneiro mostrava ao filho 
que a poesia está também na vida comum: nas pessoas nas ruas, 
nos pássaros, nas paisagens, nos chinelos, na mesa posta, no falar 
da gente simples etc. Como resultado disso, o jovem aprendiz de 
poeta – porque ainda criança Manuel Bandeira já arriscava seus 
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primeiros versos – prestava atenção, inclusive, nas brincadeiras 
de rua de sua infância e nas cantigas de roda que embalavam as 
crianças nas ruas do Recife. O conjunto disso terminou permi-
tindo a Bandeira o convívio com poéticas variadas, todas muito 
queridas, das quais ele não se furtou em se valer de cada uma em 
sua obra. Junte-se a isso também que entre a adolescência e o 
início da vida adulta de Manuel Bandeira, a poesia simbolista era 
marcante no cenário da Literatura Brasileira, embora o Parnasia-
nismo empreendesse oficiosamente uma espécie de reino sobre 
a conduta estético-verbal da época. Ademais, o conhecimento de 
francês e o convívio com o poeta Paul Éluard durante o tempo em 
que Bandeira ficou internado no sanatório de Cladavel, na Suíça, 
para tratar-se de tuberculose, aproximou-o mais do Simbolismo 
francês e de poetas como Apollinaire e Charles Cros. A leitura da 
obra desses poetas fez Bandeira exercitar seus primeiros versos 
livres. Não é à toa que isso ocorreu em 1912, ano de escrita de 
“Paisagem noturna”, quinto poema na disposição de A cinza das 
horas, e único totalmente em versos livres neste primeiro livro – e 
isso vale anotar, porque esse livro é de 1917.

Dizer que Bandeira foi um poeta de trânsito não significa que 
ele mudou de poética de tempos em tempos, seguindo a crista da 
onda de cada período. Manuel Bandeira esteve em trânsito pelo 
Recife, Rio de Janeiro, Santos, Teresópolis, Petrópolis e Cladavel; 
passou pelo processo de educação brasileiro dos fins do século 
XIX e conheceu as transformações educacionais do século XX. 
Ele conviveu com a leitura de contos de fada, histórias da caro-
chinha, poesia popular, poesia clássica e parnasiana, bem como 
com a poesia simbolista e modernista, e jamais esteve isento de 
conhecer de perto a poesia romântica. Isso tudo foi compondo 
o conjunto de sua obra, de camada em camada, jamais em etapas 
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para atender a modismos de época. A relação com seu pai produziu 
nele o efeito de atenção à família, a amigos, a conhecidos, fazendo 
certas pessoas se tornarem personagens de sua obra, como: o avô 
Costa Ribeiro, Totônio Rodrigues, a preta Tomásia, a irmã que foi 
sua enfermeira durante o agravamento da saúde em 1904, entre 
outras pessoas. A isso, no Itinerário de Pasárgada, Bandeira chamou 
de sua mitologia particular, ao considerar que a casa de avô era, 
para ele, a capital de um universo fabuloso.

Observe-se que, nessa aproximação, considera-se que há um 
poeta antes de tudo, Manuel Bandeira. Em seguida, toma-se o 
poeta no particular de sua formação ou educação. Para isso, leva-se 
em conta o correspondente a sua escolaridade. Além disso, não se 
deixa de aproximar-se do território familiar e comunitário, onde 
se sabe que diversos elementos da formação de uma pessoa são 
marcantes na constituição do indivíduo – até porque assumir, e, 
logo, exercer a condição de poeta no mundo, não deixa de ser 
uma ação individual. É relevante que a descrição do território 
escolar (e/ou acadêmico), assim como doméstico e comunitário 
têm a forma das condições de criação poética. Contudo, a tais se 
chega apenas porque se tomou o poeta como ponto de partida. 
Não se pode perder de vista ao descrever as condições de criação 
que há também um poeta objetado como interesse de estudo. De 
modo indistinto, embora não exatamente equânime, elegendo-se 
Drummond, convém recortar o período de seu aparecimento como 
poeta até a altura da produção de sua obra que se julgar necessária 
ao estudo. Difere-se isso, que é próprio do corte das condições de 
criação poética, daquele outro corte, da formação ou educação do 
poeta, porque, depois de objetado quem será estudado, deve-se 
voltar-se ao contexto, deixando-se o poeta em segundo plano. 
Proceda-se, pois, a observar uma abordagem sobre Drummond.
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Sentimento do mundo é de 1940, José é de 1942, A rosa do povo é de 
1945. Nesse período de criação poética, Drummond se preocupa 
cada vez mais com o tempo, com a imagem do tempo para o 
humano, com a passagem do tempo nas malhas do cotidiano e com 
a corrosão própria do tempo em relação à vida. Boitempo I, cujo 
poema de abertura, “(In) Memória”, funciona como uma espécie 
de programa ao plano da obra, é de 1968. Desde o título daquele 
volume que termina em um tríptico, bem como se considerando o 
título daquele poema de abertura, o tempo está em cena. Ora, do 
que interessa o tempo nesse caso? O tempo é fenômeno a priori, 
como diz Kant (1996, p. 46-200), em sua “Crítica da faculdade de 
juízo estética”. Como tal, tudo é sensível a ele – muito embora, o 
tempo não se limite a ser fenomenal, até porque, para a formação 
das culturas e, logo, dos indivíduos, é histórico. A sensibilidade que 
se tem do tempo se traduz na percepção das transformações, das 
mutações, das mudanças mais particulares e mais gerais. Contudo, 
o tempo como tema, nesta discussão, é tomado como inerente à 
formação do poeta, como pode se observar desde Alguma poesia 
(de 1930) sua memória de leitura de Dante, em “No meio do 
caminho” e “Casamento do céu e do inferno”, bem como, ainda 
a título de exemplo, no poema “A máquina do mundo”, em Claro 
enigma (de 1951). 

O livro Sentimento do mundo merece destaque, inicialmente, 
como obra sensível ao tempo (nesse caso, histórico), porque em 
1940 – sobretudo, sabendo-se que os poemas deste livro começam 
a tomar corpo entre 1938 e 1939, embora não pouco dele venha 
desde depois de Brejo das almas, de 1934 –, em 1940, eu dizia, a 
Segunda Grande Guerra mudou a história da humanidade no 
planeta. Pela primeira vez, a humanidade enfrenta uma “guer-
ra não-ética” em proporções mundiais. As “guerras éticas” são 
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aquelas em que apenas guerreiros ou combatentes, enfim, exércitos 
se enfrentam32. Quer dizer, uma “guerra ética” é aquela cujas 
consequências não agem com lâminas, lanças e balas ou mísseis 
diretamente sobre os não-guerreiros, os não-combatentes, ou seja, 
os civis das sociedades envolvidas. Os saques – como faziam as 
tribos guerreiras da China antiga –, os assaltos – como aquele 
do ardil do Cavalo de Troia – e as invasões – como as recentes 
investidas dos EUA no Oriente Médio – formam um quadro de 
longa data de guerras não-éticas, mas não da proporção da Segunda 
Grande Guerra. No meio disso, também enredado no mundo 
mudado por essa guerra, está o sujeito de José e estão os quadros 
denunciatórios e reflexivos de A rosa do povo. Drummond, nesse 
conjunto, ocupou-se da corrosão do tempo por dentro e por fora 
da vida comum, articulando cotidiano e história.

Já o trabalho do poeta com o tempo em Boitempo é diferente, 
pois em vez do particular do Brasil na história do mundo mudado 
pela Segunda Grande Guerra, ele se ocupa do particular de si 
mesmo – como se o tempo histórico fosse vertido em tempo 
pessoal. Mas o si mesmo drummondiano, nesse caso, não é o si 
mesmo do sujeito ensimesmado da lírica amorosa ou sentimental 
gonçalvina, nem o si mesmo do intimismo de Bandeira. A atenção 
ao que se passa por fora de si, tanto em relação ao que se passa 
por dentro de si quanto ao que se passa consigo é o que importa 
ao poeta. Se tomarmos, p. ex., o primeiro tomo, Boitempo I, como 

32 Evidentemente, mesmo se considerando o dado sobre “guerra ética”, o povo 
que não está em campo de combate sobre consequências, desde a perda 
de familiares à miserabilização resultante do envidamento de recursos do 
estado em conluio ao empreendimento privado de maquinar as guerras, 
que envolve toda a produção material bélica, implicando uma indústria em 
tempo total ocupada da guerra, com trabalhadores a servindo em condições 
precarizadas em nome da pátria.
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uma biografia, seria a biografia do menino vivido no mundo rural 
de Itabira, que ali cursou a Escola Primária e entrou na Secundária, 
embora sem haver concluído esta ainda, ao adolescente que foi 
levado ao Colégio Interno Jesuíta em Nova Friburgo, de onde foi 
expulso por “insubordinação mental”. Se não há nisso tanto a 
guerra de certa parcela do mundo, o mundo em que vivia contra 
ele, há a ação, também corrosiva, do tempo. Mas a corrosão do 
tempo nem tanto é fábrica de ruína. Pela ação do tempo, as ma-
térias do mundo, em convívio vizinho ou abrupto, coadunam-se e 
transformam seus materiais em outra coisa, mais híbrida e, quiçá, 
deformada. Esse é o tom, inclusive, dado antes de Boitempo I, em 
Lição de coisas, de 1962. Pode-se dizer, inclusive, que no interstício 
de 1940 a 1968, pense-se novamente em Claro enigma (de 1951), 
pela “Máquina do Mundo”, dá uma visão de tempo em instante 
congelado, de revelação e dinamismo, de complexa movimentação 
e sistemática interna – é o mundo do cêntrico ao concêntrico 
envolto no ex-cêntrico.

Talvez – decerto vale a hipótese – essa visão articulada entre 
exterior e interior da sensibilidade a partir de um sujeito simulta-
neamente dado no cotidiano (o particular) e na história (o geral) 
decorra do processo de formação do poeta. Sabe-se que, a partir 
de 1969, Drummond passa a contribuir com o Jornal do Brasil, e que 
em 1974 se destaca à atenção pública seu depoimento “Educação 
do ser poético”, de 20 de julho. Quando em certa passagem desse 
depoimento ele denuncia que “A escola enche a cabeça do menino 
de matemática, de geografia, de linguagem, sem, via de regra, 
fazê-lo através da poesia da matemática, da geografia, da lingua-
gem”, flagra-se tanto uma preocupação com a educação quanto 
um rancor a respeito daquilo que se passou consigo ao curso de 
sua formação escolar. Essa parece uma hipótese bem viável, dado 
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que, mais adiante, em outra passagem do depoimento, Drummond 
pede à escola que se atenha à poesia como primeira visão direta das 
coisas, e, somente depois, “como veículo de informação prática 
e teórica” – conforme foi destacado em minha primeira epígrafe 
a este trabalho. Ora, na Escola Primária, os primeiros escritos 
do poeta foram dignos de elogios por parte de seus professores. 
Já adiante, no Colégio Interno Jesuíta, como se sabe, terminou 
expulso, conforme se destacou, por “insubordinação mental”.

A passagem do tempo, sua condição a priori a tudo, sua condi-
ção histórica, bem como esta algo que vertida em tempo pessoal, 
instala-se para Drummond como algo que incide, que intercede e 
que faz ou deixa de fazer proceder a vida na máquina da realidade. 
Na educação escolar do poeta observa-se isso, e decerto uma 
pesquisa mostraria resultados alvissareiros a respeito da conversão 
daquela hipótese em tese. Mas o trabalho com a linguagem segundo 
algumas técnicas e elementos da expressão poética, o que revelaria? 
O trato cuidadoso com esses modos de estar no mundo consoante 
à sensibilidade ao tempo. Isso não quer dizer que Drummond foi 
preciso sempre, que acertou sempre, até porque isso o tiraria da 
própria condição humana de mutação, de mudar, de mudar-se e 
de ser mudado segundo as articulações na máquina do real.

Veja-se que nessa outra análise, embora destaque-se o poeta 
já de início e, da leitura de sua obra, destaque-se um tema, o 
tempo (em três variações), a aproximação se faz a partir do mun-
do em que o poeta está inserido. À certa altura, aproxima-se da 
educação do poeta, contudo, sem se perder de vista que esta é 
integrante do mundo em volta, que, de resto, esteve dentro dele. 
Nesse sentido, o que é incidental e o que é essencial, em termos 
restritivos se permutam de uma maneira mais dinâmica do que 
na análise apresentada sobre Manuel Bandeira. Evidentemente, 
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as abordagens dessas aproximações são muito panorâmicas, não 
chegam a tratar mais diretamente dos procedimentos criativos de 
ambos os poetas, apenas chega a indexá-los. Somente um estudo 
detido de cada um poderia revelar detalhes mais acurados, mas esse 
tipo de estudo não é o propósito deste livro-curso, que é muito 
mais de ordem teórica e metodológica do que crítica. É preciso 
notificar que o percurso da análise sobre Drummond se parece 
muito de perto com o próprio da crítica literária que lê, investiga, 
infere sobre e comenta uma obra poética. Isso se fez porque a 
proposta metodológica deste trabalho não exclui o próprio da 
crítica literária, no entanto, busca o que é identificado em uma 
obra aquilo correspondente ao que faz o poeta ao criar – caso de 
Drummond: o tempo tomado como tema se identifica com sua 
formação de poeta por ganhar forma de expressão da memória 
de leitura, da participação individual do poeta na vida pública 
e visita memorial de sua constituição de indivíduo no mundo. 
Essa não se trata de uma abordagem de tipo biografista, pois não 
considera eventos pessoais como imediatamente relativos à criação 
desse ou daquele poema; e embora se avizinhe da abordagem da 
Crítica Biográfica, a abordagem proposta não busca provas em 
fontes primárias para construir o perfil biográfico autoral a partir 
da leitura de poemas. No caso, em cada etapa da vida intelectual 
e artística do poeta, convém observar qual a inscrição do poeta 
nas instituições do mundo em que vive ou viveu no sentido de 
observar como ele foi formado por isso (por força incidental) e o 
que ele faz com aquilo que o formou (por força essencial).

Por sua vez, alberga-se em tais análises – na verdade, métodos 
de análise –, algo que decorre desde as antiguidades formativas 
do Ocidente: o sujeito do enunciado – aquele que diz algo no 
poema – e o sujeito da enunciação – o próprio poeta – parecem 
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ser coincidentes. Decerto por isso, na Poética, de Aristóteles, aquilo 
que não é épico nem é dramático, não é mimético, salvo ressalvas 
em contrário, que somente podem gerar debate mais profícuo a 
partir de da Física, outro tratado de Aristóteles. Saltando no tempo, 
em Mimesis: a representação da realidade na Literatura Ocidental, de 
Auerbach (1971), o mesmo se repete – ainda que a mimese para 
Aristóteles seja correspondente a uma unidade, e, para Auerbach, a 
uma multiplicidade de feições do real, sabendo-se que, em ambos 
os casos, o real e a realidade são elementos distintos a respeito 
da vida. Nem Aristóteles nem Auerbach põem a poesia da qual 
tratamos – aquela decorrente do que os tempos convencionaram 
chamar de lírica – em cena, e digo isso de modo propriamente 
objetivo. Contudo, a poesia (a partir da lírica) não deixa de ser 
mimética, e, decerto por isso, é uma arte inclusa na literatura. Essa 
observação é importante porque em poesia ocorre essa imagem de 
coincidência entre eu lírico e poeta, e isso reforça a atenção sobre 
a formação deste em relação aos contextos próprios das condições 
de criação. Nem à narrativa de ficção nem ao teatro o mesmo se 
efetiva devido à polifonia destes e à monodia daquela – isso quanto 
à polifonia em geral, quer dizer, em termos de várias vozes que 
tomam corpo no texto à parte de uma única voz, logo, jamais nos 
termos propriamente ditos que Bakhtin àquela se refere a respeito 
da obra de Dostoievski. Isso tudo tem relação com os estudos de 
subjetividade lírica, que se abstrai via investigação sobre o ser no 
íntimo do indivíduo em sua disposição anímica de si para o mundo 
(sobre o eu que diz eu sobre si mesmo); ou se abstrai do particular 
do indivíduo em sua socialidade; ou se abstrai da linguagem quando 
se abisma em si mesma para equivaler singularidade a pluralidade; ou 
se abstrai do exterior implicado pelo interior de modo a descrever 
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que o sujeito tem a forma metonímica da outridade ou extenuada 
em si que o faz se reabilitar em deslocamento.

Monodia e polifonia poética

Monodia não é um termo que se opõe a polifonia, como o 
título deste tópico, de certo modo, faz parecer. Enquanto a polifonia 
se refere à multiplicidade de vozes, a monodia se refere ao canto 
(ou cantar) regido por uma única voz. Apenas na relação entre 
plurivocidade e univocidade, inerente a ambos os termos, polifonia 
e monodia, é possível observar-se alguma oposição – mas isso é 
parcamente legítimo. A monodia não implica necessariamente um 
texto de voz única, pois isso não é possível, uma vez que seria 
equivalente a dizer que um texto se basta – mais especificamente, 
como é o caso: que um poema se basta como texto, que existe in 
vitro. Evidentemente, em termos algo que laboratoriais de pesquisa, 
conforme alguns modelos de análise formalista e estruturalista – a 
exemplo de pesquisas desenvolvidas por Jakobson (1970) e por 
Cohen (1974)33 –, um poema pode ser observado somente em 
si, no entanto, isso não é próprio de sua existência no mundo. 
Portanto, não se deixe de levar em conta sobre a monodia o des-
taque a respeito de corresponder a uma única voz regente – em 
ênfase: regente, não única. Por sua vez, considerando-se o largo 
da obra de Bakhtin, não há texto possível de ser produzido – seja 
literário ou não – que não seja dialógico, que não estabeleça relações 
mediatas e imediatas com outros textos, com o tesouro técnico 

33 Convém anotar que a relação-autor data mediante o sistema ABNT ocorre 
neste livro-curso quanto à edição consultada, a exemplo desses casos de 
Jakobson e Cohen entre outros já citados e a citar. Em casos, já vistos e 
ainda a serem vistos, que não se faz referência a uma edição consultada, 
será mantido a referência ao autor, à obra e a data de publicação.
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e a memória do gênero, com o contexto de valores do mundo, o 
contexto dos valores literários e a própria linguagem verbal, que 
não é e jamais foi propriedade privada de ninguém. Neste último 
caso, o recurso à linguagem verbal na criação literária, de imediato, 
estabelece diálogo com boa parte da produção que se faz em uma 
língua, seja por sinais, oralmente ou de modo escrito – em qualquer 
sistema de escrita, quer dizer, não somente gráfico, mas também 
corporal, à guisa de performance. Por sua vez, a dialogia implica, 
ainda que de certo modo, a polifonia.

Polifonia é um termo bem complexo, no sentido tanto da 
textualidade quanto da discursividade. Invoca a presença de ou-
tros textos em um texto, na forma de uma heterogeneidade34; de 
modo constitutivo, direta ou indiretamente, e muitas vezes de 
modo apenas suscitado, invoca a referência ou citação de falas 
alheias, logo, oriunda de outros textos; invoca também a inte-
gração de personagens no texto que respondem pelo estar no 
mundo (embora que apenas do mundo doxástico da ficção, mas 
esse jamais é alheio à realidade) e expressar uma visão (ponto de 
vista) sobre este de modo insubmisso ao narrador. Um poema 
pode ser polifônico na medida da heterogeneidade, por fazer 
referência ou citar outros textos – nos termos dados, quer dizer, 
de modo direto, indireto e muitas vezes apenas suscitado –, por 
marcar em seu plano enunciativo elementos advindos de textos 

34 Nesse caso, implica a heteroglossia, da teoria bakhtiniana da linguagem, que 
diz respeito ao conjunto de vozes sociais presentes em um texto. As vozes 
sociais não necessariamente implicam diferenças sociolinguísticas formais, 
mas sociolinguísticas amplas, com os discursos que indicam a posição dos 
indivíduos na sociedade pelo dizer – a exemplo de quem é trabalhador e quem 
é patrão, de quem é intelectual e quem não – e, ainda em termos bakhtinianos, 
o posicionamento axiológico do sujeito, que diz respeito aos pontos de vista 
assumidos sobre a realidade, que é sempre sensível a contextos.
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alheios – como no caso de um registro de memória de leitura, e até 
mesmo de ser identificado como pertencente a um gênero diante 
de outros textos dados como do mesmo gênero. Isso é similar ao 
que acontece em música, quando a linhas melódicas se sobrepõem 
interagindo harmonicamente, embora de maneira independente. De 
modo constitutivo, um poema pode ser polifônico por apresentar 
formações estéticas, discursivas, retóricas e gramaticais de outros 
– vários sonetos de Camões são assim em relação a sonetos de 
Petrarca, consequentemente, também todos os sonetos que existem 
em relação ao que é um soneto. A constitutividade, efetivamente, 
responde melhor ao dialogismo, pois, no exemplo, a sonetologia 
de Camões é petrarquista porque está concebida em interação com 
a sonetologia desse poeta italiano do século XIV que dá nome a 
tal escola italiana, isto é, ao petrarquismo ou escola petrarquista, 
a qual prevaleceu, sobretudo, entre os séculos XV e XVI. Um 
dado gênero poético também pode ser polifônico em relação a 
outro, se um gênero se forma a partir de outro pelo processo de 
assimilação. O gênero Mourão Perguntado, da tradição poética 
popular nordestina do Brasil, é variante do Mourão Voltado da 
mesma tradição, que, ainda nesta e pela tradição poética popular 
ibérica, é um mourão, o qual, por sua vez, responde diretamen-
te à forma da décima da tradição tanto popular quanto erudita 
medieval. Contudo, por força do que as poéticas chamam de eu 
lírico, o poema tende a ser monódico, mas não necessariamente 
monofônico – não dá para dizer que em um poema há apenas 
uma voz, mas há uma voz reguladora, ou regente, conforme já 
dito. Quer dizer, seja de maneira heterogênea, constitutiva ou 
intergenérica (pela relação de ascendência e descendência entre 
gêneros), em poesia (pelo lirismo) uma voz rege. De todo modo, 
a regência de uma única voz dá em monodia, pois se trada de uma 
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voz que regula, controla, coordena as demais vozes, logo, não 
se trata de um conjunto de vozes ideologicamente consoantes, 
como no romance monofônico. O Robinson Crusoe, de Daniel 
Defoe (de 1719)35, progride sua ficção em uma cronologia linear 
de 1651 a 1686, e nisso todas as personagens estão reguladas pelo 
princípio imperial inglês de colonização da América. Embora seja 
um romance cuja recepção atinge alto grau de sátira e um grau 
notável de entretenimento, Gulliver’s Travels (As viagens de Gulliver, de 
1726), de Jonathan Swift, é um romance no qual prevalece a visão 
de mundo do narrador à parte das personagens, ou seja, apesar 
de ser um romance híbrido de crítica social e política de modo 
sardônico e de aventura de fantasia, é uma obra monológica, devido 
a prevalência dos pontos de vista do narrador. A monofonia, pelo 
monologismo, também é própria da epopeia: na Ilíada, há lado grego 
e lado troiano; entre um lado e outro, há compatriotas dissonantes, 
como Aquiles e Agamêmnon, ou apenas distintos, como Héctor 
e Páris, contudo, a narrativa do poema homérico é regida pela 
ideologia aristocrática dos invasores gregos – sem contar que, no 
caso, o mundo apresentado é, de resto, todo grego. No canônico 
poema a Anactórica, de Safo, há os valores militares da Grécia 
arcaica (século VI a.C.) e há o sentimento amoroso da eu lírica36 

35 Apenas para efeito de ênfase, a fim de lembrar algo já notificado, esse é o 
caso de fazer referência a autor e obra não pelo sistema ABNT quanto à 
relação autor-data, quer dizer, não pela edição consultada, mas a respeito 
da edição original ou primeira edição. Não levo em conta, e isto não significa 
que ignoro, caso de obras com mais de uma versão por interferência do 
próprio autor, como Leaves of Grass (Folhas da relva), de Whitman, que 
teve cinco versões em um total de oito edições, chegando a ser uma obra 
expandida pelo autor a partir da edição original de 1855, e como Martim 
Cererê: o Brasil dos meninos, dos poetas e dos heróis, de Cassiano Ricardo, 
que teve doze edições pelo autor, que ora expandiu e ora reduziu a obra a 
partir da edição original de 1928

36 Por razões de preservar o registro da autoria feminina, prefiro empregar “eu 
lírica” a “eu lírico”.
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subjacente à admiração desta por Anactória. Ocorre que a voz dos 
valores militares é regida pela voz da eu lírica em uma relação de 
contraponto, assim como nos poemas do tema do “desconcerto 
do mundo”, de Camões, em que o desarranjo ou desarmonia entre 
os valores vigentes são acusados pela voz do eu lírico, ou seja, o 
desconcerto permanece tal, mas é sobrepujado. Em síntese: pela 
monodia o texto apresenta uma voz que submete todas as demais 
a seu posicionamento axiológico mediante a subjetividade lírica, 
logo, as demais vozes mantêm sua integridade, no entanto, são 
reguladas por uma única, que prevalece.

Esse não é um tópico simples. Estando-se de acordo com 
Bakhtin37 – o que é bem viável, pois se prova em pesquisa –, se 
qualquer gênero gerir personagens que apresentam, cada uma, 
uma visão de mundo, que se comportem de maneira insubmissa 
ao narrador, o gênero se romanciza, e nisso é polifônico, conforme 
o teórico russo – há nisso uma especificidade de tratamento do 
termo polifonia. Essa perspectiva tem forte teor histórico, dado 
que o romance é justamente o gênero que se forma e se desenvolve 
segundo esse aspecto. Logo, a perspectiva bakhtiniana faz bastante 
sentido – conforme se enfatizou –, pois, uma vez que nenhum 
gênero anterior ao romance desenvolveu essa estratégia, logo, 
qualquer gênero que produzi-la será, por força do que lhe precede, 
romanesco, ou um híbrido que inclui o romance como referência. 
Isso implica em uma complexa psicologia movendo-se no interior 
do enredo, pois, dizer que todas as personagens têm sua visão de 
mundo significa dizer que não são arquetípicas, não são tipos de 
pessoas, modelos de vida humana, são, como se fossem mesmo, 
pessoas. Observe-se: o sofrimento de uma personagem épica jamais 

37 Trata-se dos ensaios “Epos e romance” (BAKHTIN, 1998, p. 397-428) e “O 
discurso na poesia e no romance” (BAKHTIN, 1998, p. 85-106).
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é um sofrimento dela propriamente. Explico: todo o trânsito de 
Telêmaco na busca pelo pai, Odisseu, que ele não encontra durante 
a busca, ainda que auxiliado por Atena, constitui papel importante 
no mito da Odisseia, a saber: a busca de Telêmaco por Odisseu 
reaviva o nome do pai, que pouco a pouco vinha sendo esquecido; 
faz com que ele, Telêmaco, amadureça sua constituição de homem 
superior no quadro comportamental da Arete. Enquanto auxilia 
Telêmaco a buscar o pai, Atena cuida do retorno de Odisseu, 
afinal, o herói precisa encontrar o caminho de volta para casa por 
si só – ele não pode ser resgatado, pois, se fosse, não seria um 
herói. Já uma personagem romanesca sofre as dores pessoais como 
se fosse efetivamente uma pessoa. Passar pela dor é algo que lhe 
constitui na narrativa, e não algo que é constituinte da narrativa. 
O inferno de uma personagem romanesca, embora não de todo, 
é um inferno particular. A busca de Brás Cubas pelo emplasto 
não muda o enredo das Memórias póstumas, de Machado de Assis, 
muda o próprio Brás Cubas. Embora essa mudança se intrigue 
no enredo, ela é antes uma mudança da personagem – tanto que 
o delírio é totalmente de Brás Cubas. Sem o delírio, o enredo 
do romance passaria, no entanto, a personagem, não. De todo 
modo, Memórias póstumas de Brás Cubas é monológico, sem deixar 
de ser dialógico como os textos são, logo, não é polifônico, pois a 
insubmissão de voz no romance em face do narrador (personagem 
protagonista) se restringe a Virgília, que em nada propriamente 
muda o posicionamento axiológico de Brás Cubas sobre a narrativa 
de sua vida. O um no outro entre personagem e enredo no romance 
expressa um modo de existência no mundo, isso inclui papéis 
sociais e condutas psíquicas. No caso polifônico, o romancista 
cria um enredo, coisa que a vida não tem, e, conforme Bakhtin, 
busca interagir as personagens nele segundo o plurilinguismo e 
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a heteroglossia vigentes, bem como aspectos da vida pública e 
privada de sorte que as personagens apresentem “vida própria”, 
insubmissas à voz do narrador ou a uma voz discursiva na voz 
marcada textualmente, como o caso da voz imperialista inglesa 
em Robinson Crusoe. Já na epopeia, o mito está pronto, embora 
disperso em versões relativamente distintas no imaginário popular. 
Cabe ao poeta sistematizá-lo e, para tanto, vale-se das personagens 
pré-existentes formadora do mito, as quais, por isso, não são figuras 
dinâmicas da vida social, são arquétipos de condutas tacitamente 
incutidas. Se a um romance histórico acontece de ser monológico 
ou polifônico – bem como se a um conto, teatro ou novela –, tanto 
faz, pois a monodia é própria da poesia pela lírica.

A psicologia do eu lírico já é demasiado problemática para 
incluir outra voz no texto em que se expressa, a ponto de rivalizar-se 
ou contracenar com pontos de vista alheios, ainda que dialogica-
mente – como se demonstrou sobre Safo e Camões: a(s) outra(s) 
voz(es) fica(m) sob controle, embora mantenha(m) sua integridade 
ideológica. No poema “Conversation Galante” (“Conversa galante”, 
de 1920), de T. S. Eliot, o eu lírico rege todo o diálogo. Não se 
trata de apenas o ponto de vista do eu lírico prevalecer, trata-se 
de ser o único – e isso é próprio da monodia, veja-se novamente 
sobre Safo e Camões: a eu lírica da poeta e o eu lírico do poeta não 
fazem seu ponto de vista prevalecer, posto que há só um ponto de 
vista, uma vez que a voz em contraponto é, inclusive, apresentada 
pela voz regente. Isso algo que impõe um limite composicional 
à poesia pela lírica, o qual ainda não foi radicalmente modificado 
historicamente. Como já se disse, ainda que não diretamente, sobre 
as condições de criação poética e a formação ou educação do poeta, 
quem seja que se puser a compor poemas terá a poesia que lhe 
precede sobre si. Essa traz consigo, recursivamente, a monodia 
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como modus operandi da voz do eu lírico. Isso significa que século a 
século os poetas, no território da lírica – que se tornou, ela mesma, 
a própria poesia como é conhecida38 –, repetirão e promoverão, 
ainda que cada qual a sua maneira, a monodia. Historicamente, 
dissuadir-se disso – por força de transgressão ou de subversão, 
quiçá, por força apenas transformacional – será, inevitavelmente, 
integrar a lírica no romanesco do romance – dados os lugares 
de um gênero e outro na história. Por sua vez, se esse é o lugar 
alçado pela lírica, como poesia, no curso dos séculos, cabe a ela, 
pela via daqueles que a assimilam como poetas, assumir esse fardo. 
Senão, entenda-se: enquanto o romancista põe em cena vidas 
psicossocialmente ativas na dinâmica do mundo a partir da ficção 
que apresentam, o poeta cuida de sofrer as psiques e de analisá-las, 
tornando-as imagens jamais precisas e segundo a subjetividade do 
eu lírico formada monodicamente.

Poder-se-ia pensar a respeito no território do chamado hibri-
dismo de gênero. Se o hibridismo não acontece apenas no plano da 
forma do texto, nem do tema – pois não há tema especificamente 
desse ou daquele gênero no estado vigente da arte literária –, 
poderia acontecer no das vozes? Se, sim, será possível compor um 
poema em que duas, três e até mais vozes são instaladas no texto de 
modo a apresentar o próprio ponto de vista sem que nenhuma das 
vozes se sobressaia, no sentido de dizer que as demais não seriam 
submissas ou reguladas por uma? Se tiver forma narrativa, não 
parece haver nada de salutar nesse hipotético texto que levasse a 
recepção – da crítica mais especializada a mais geral – considerá-lo 
um poema – a não ser que estivesse escrito em versos, contudo, 
conforme se sabe: versos não definem, in totum, que um dado texto 

38 Exceto, como eu disse, em casos pontuais: a poesia do epos, do teatro e a 
verbivocovisual.
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é um poema39. Se o poema fosse argumentativo, como os poemas 
meditativos, iria, ao final das contas, parecer um texto de dialética 
poeticamente operado. Se é para fazer o que a filosofia faz, não 
é preciso de poesia. Julgue-se, pois, que as forças do chamado 
hibridismo podem operar de diversos modos sobre os poemas, 
no entanto, não dá para permutar a expressividade de vozes, pois 
isso geraria outro tipo de texto, uma escritura, talvez – como 
queria Barthes (2004, p. 170-172). Mas essa possibilidade é virtual 
demais para merecer uma descrição e, de resto, insistir nela ignora 
a história formativa dos gêneros. E, ainda que essa história inclua 
controle impositivo sobre as formas do poema, ela também inclui 
suas transformações, bem como ações alteradoras de indiferença, 
transgressão e subversão.

Criar o poema é participar de sua história de maneira diversa e 
sob alguma medida. Por sua vez, ao poeta não cabe furtar-se de ser 
monodista – e poderá vir a furtar-se, mas ao que parece, segundo 
minha análise, esse momento da história ainda não chegou, e não 

39 Como bem observa Terry Eagleton (2008, p. 25-47) ao longo do capítulo 
“What is poetry”, de How to read a poem, os diversos recursos empregados 
historicamente na composição de poemas são comuns à prosa (de ficção). 
Embora, ao falar que a recíproca é verdadeira, Eagleton não trate objetiva-
mente disto, exceto pelo corte do texto em linhas (que termina produzindo 
o verso) e sobretudo a métrica  não são recursos aos quais a prosa recorre. 
Contudo, Eagleton incita essa discussão, ao dizer “It is true that prose does 
not generally use metre. On the whole, metre, like end-rhymes, is peculiar 
to poetry; but it can hardly be of its essence, since so many poems survive 
quite well without it” (p. 25) e ao dizer “Prose, by contrast, is the kind of 
writing in which where the lines end is a matter of indifference. It is a purely 
technical affair” (p. 26). [Respectivamente, em minha tradução: “É verdade 
que a prosa geralmente não emprega métrica. Em geral, a métrica, com 
rimas finais, é peculiar à poesia; mas dificilmente pode ser de sua essência, 
uma vez que muitos poemas sobrevivem muito bem sem ela” e “A prosa, 
pelo contrário, é um tipo de escrita indiferente a respeito de onde as linhas 
terminam. Para ela, isso é um assunto meramente técnico”.]
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posso investir nele, afinal, o futuro não existe. Essa compreensão, 
inclusive, leva o poeta mais resolvidamente à definição de estilo. 
Menos do que na forma da expressão estético-verbal, um poeta se 
afirma ao configurar um modo de dizer-se no e de dizer sobre o 
mundo. Uma vez que uma personagem, digamos, Capitu, afirma-se 
na história da literatura, embora que restritamente da Brasileira, 
por ser uma vida ficcional dotada de psique, e que seu romancista, 
Machado de Assis, afirma-se pela criação dessa personagem, um 
poeta se afirma por tornar-se um conjunto de personagens de si 
mesmo, pela variedade de expressão subjetiva do eu lírico que 
constitui poema a poema progressivamente ao dizer-se, em uma 
forma acabada de existência no conjunto de poemas que, embora 
jamais seja idêntica a sua complexa forma pessoal, jamais é estranha. 
Essa indissolubilidade produz sobre a lírica um efeito de recepção 
que leva sempre a associar, quase que de maneira imediata, o poeta 
ao eu lírico. Sabe-se, a partir de quando se constituiu como o poeta 
que é conhecido, nada na obra poética de Manoel de Barros, para 
antes e para depois dessa constituição, é diferente dele mesmo. Se 
de Compêndio para uso dos pássaros (de 1960) a Ensaios fotográficos (de 
2000) tem-se o Manoel de Barros propriamente dito, a partir daí, 
pode-se vê-lo desde Poemas concebidos sem pecados (de 1937), bem 
como a partir de Exercícios de ser criança (de 1999), que, embora 
publicado apenas um ano antes de Ensaios fotográficos (de 2000), 
apesar de diferentes, imprimem a perspectiva geral que há sob a 
assinatura do poeta.

Cabe observar que as considerações apresentadas neste tópico, 
em relação às apresentadas nos dois tópicos anteriores, têm um 
compromisso com a poesia que gera poemas pela escrita e que, 
em diversos momentos históricos, decorre da oralidade. O visual 
que tais poemas expressam se deve ao grafismo da escrita e atende 
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a convenções de edição – como a quebra de linha da versifica-
ção, a estrofação, as margens, a distribuição do texto na mancha 
gráfica, a cursividade da escrita em prosa segundo a mudança de 
linha conforme os limites das margens nos moldes da mancha 
gráfica, a configuração de linhas viúvas e órfãs, o espaçamento 
entre linhas, estrofes e parágrafos, bem como o kerning (adição 
ou remoção de espaço entre pares de caracteres específicos) e o 
tracking (alargamento ou compressão de um bloco de texto). Além 
disso, há as convenções de acentuação e de pontuação gráfica 
da escrita do idioma, e também a constituição morfofonêmica 
conforme as possibilidades morfossintáticas próprias do idioma. 
No mais, naquilo de visual, os poemas respondem a certas es-
tratégias gráficas, como a distribuição sistêmica ou aleatória dos 
versos na mancha gráfica, a variedade de extensão dos versos – ou 
simplesmente linhas, segundo um aparente misto de versificação 
e cursividade –, bem como a blocagem – que faz com que os 
versos tenham extensão exata à esquerda e à direita equivalentes 
em sua progressão vertical e horizontal escrita, que é um recurso 
decorrente da justificação forçada entre as linhas por quebra (e 
também cursividade) do tratamento sobre o tracking. Observe-se, 
pois, que os poemas dos quais vem se falando não atendem à 
estética da criação verbivocovisual, conforme já enfatizei. Embora 
isso, poemas dessa estética da criação não se eximem a rigor da 
monodia – ainda que seja no mínimo estranho dizer que são obra 
de canto, ou que são passíveis de vocalização, quer dizer, do retorno 
à oralidade. De todo modo, sabe-se que Augusto de Campos 
realizou empreendimentos criativos verbais naquela estética com 
produção vocalizada tão expressiva quanto devida. Embora isso, 
é mais relevante considerar que, ainda que jamais se assemelhe a 
um canto, bem como pareça herdar do canto elementos imediatos, 
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o poema verbivocovisual é um texto em que tudo indica que há 
uma única voz regente, a voz que articula aquilo que oriundo da 
expressão oral e aquilo que é próprio da expressão escrita a uma 
forma que reserva semelhança com os produtos das artes gráficas e, 
em parte, das artes visuais, tais o desenho, a pintura e a fotografia.

Na estética da criação verbivocovisual, a monodia responde 
a uma forma de predileção expressiva resultante de uma prática 
grupal mais específica. Embora a poesia versificada e a poesia 
cursiva – sendo aquela conforme maior e esta segundo menor 
ocorrência – não deixem de atender a uma forma de predileção 
expressiva resultante de uma prática grupal, seus casos são tão 
vários que fazem parecer que à poesia cabe produzir textos ver-
sificados em primeira instância e, secundariamente, cursivos – e 
disso pode se observar uma instância terciária de combinação, a 
qual consubstancia versificação e cursividade. Diferentemente da 
estética da criação versificada e cursiva, a verbivocovisual expressa 
o ponto de vista de mundo do sujeito em um silêncio, quer dizer, 
em uma não marcação de voz materialmente no texto, contudo, de 
modo jamais estranho à intelectividade e à sensibilidade do poeta. 
Logo, por força da tradição lírica, a poesia é sempre monódica, 
enquanto gêneros como o conto e a novela – embora seus modos 
de condensação –, e o teatro – que aderiu à prosa, à cursividade – 
se cambiam pela monologia ou pela polifonia romanesca – mais 
propriamente heteroglóssica, em termos bakhtinianos. O conto com 
sua delimitação mais restrita de espaço e tempo conforme ações 
de pouquíssimas personagens em dada situação da vida; a novela 
com essa restrição do conto, mas centrada em uma delimitação 
mais específica de lugar e época, que decerto termina por lhe exigir, 
comumente, maior extensão narrativa – embora isso não impeça 
um conto de ser mais extenso, de sorte que às vezes não é possível 



Cortes de aproximação e abordagens87

delimitar a distinção entre conto e novela –; e o teatro, como a 
epopeia (que participa do surgimento do romance histórico), desde 
sempre, na medida em que migra de expressar-se em personagens 
arquetípicas para expressar-se em personagens psíquicas.

Saiba-se, não há nenhuma sorte de essencialismo nessa descri-
ção. Nenhum dos gêneros comparados à poesia nem ao romance 
é essencialmente isso ou aquilo. Tais gêneros foram historicamente 
sendo constituídos – isso pode ser observado a partir de um 
levantamento de textos de épocas, sociedades e autorias distintas 
–, e, por isso, assimilados e tão recorrente quanto variadamente 
criados no conjunto da produção literária. Se às demais formas 
narrativas romancizar-se, em termos bakhtinianos, foi viável, isso 
se deu porque sua condição de gênero não se corrompeu. Afinal, 
desde as origens, é de conhecimento consensual que os romances 
comportam, em seu interior, estratégias próprias do conto, da novela 
e do teatro, bem como da epopeia, e, embora menos, também da 
poesia. Sobre esta em sua criação, o poema, manter-se monódico 
significa manter seu lugar na existência, sua relação com toda a 
história que o precede, resistindo, em sua múltipla variedade, a ser 
outra coisa que não ela mesma, ainda que isso não seja conceituável, 
como se observou.

Lírica como poesia (amorfia e condensação40)

A lírica – ou a poesia, conforme o estado da arte – é bastante 
estranha à literatura. Em literatura, o teatro, o conto, o romance, 
a novela, a crônica e o roteiro – todos estes gêneros em suas 

40 Reporto-me com esse termo ao ensaio “O mundo condensado”, de A ficção 
e o poema, de Luiz Costa Lima (2012, p. 184-209), muito embora eu não me 
detenha sobre ritmo, recorrências fônicas variáveis e campo semântico de 
modo objetivo.
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variedades – sempre correspondem a uma narrativa. Certamente 
por isso a poesia (pela lírica) é o lugar na linguagem mais próprio 
da liberdade, no que há de possível nisso. A poesia não é necessa-
riamente narrativa, assim como, diferentemente dos demais gêneros 
literários e textuais, não responde a um tipo mínimo nem a uma 
combinação mínima de tipos. Isso que parece ser uma descrição 
formal é, na verdade, um flagrante sobre a patente capacidade 
que a poesia tem de fazer os sujeitos se insurgirem contra toda 
comodidade, bem como contra toda a regularidade do mundo, 
para salientar que devemos viver uma vida comum, bem como 
de reportar-se àquele consenso do qual já falei, a respeito de em 
poesia a forma e o conteúdo serem coincidentes, embora que 
dialeticamente. Se um gênero (literário ou textual) muda com o 
tempo, a poesia muda com o instante – basta que se perceba um 
fio de cabelo grisalho, uma colher que entope um vaso sanitário, 
uma noite menor, um sabor insone, e, entre tanto mais, uma cor 
que já não há, um amor que nasce ou que perdeu o chão.

O epos, em suas formas antigas de sua pretérita tradição – como 
o hino, o peã e o epinício, e sobretudo a epopeia –, bem como o 
epos em sua forma historicamente reconhecida como mais mínima, 
o mural – ainda recorrente, embora que de modo restrito, e disso, 
sabe-se, Mensagem (de 1934), de Pessoa, é um bom exemplo de 
conjunto de murais, assim como Os heróis (de 1983), de César 
Leal –, também é exclusivamente narrativo. Inclusive, a respeito 
do epos, em tradição não somente teórica e crítica, mas também 
filosófica advinda de Hegel, a partir de Blankenburg, e depois 
de Hegel, Lukács, bem como Bakhtin, veio se mostrando – tão 
descritiva quanto prescritivamente – que a epopeia e congêneres 
não cabem à Modernidade, embora consensualmente fale-se de 
filmes épicos, ou de uma trajetória contra uma grande dificuldade 
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(uma cheia) como uma “verdadeira epopeia”, e também dizer que 
certa partida de futebol foi “épica” – quer dizer, há variação do 
sentido de épico e de epopeia em seu uso, no entanto, discutir 
esse assunto afastaria este tópico de seu interesse.

Na prática literária da Modernidade, conforme os ruídos 
semióticos próprios aos entendimentos de mundo época a época 
e segundo as aplicações conceituais dos Estudos Literários para 
assemelhar o que vem ocorrendo na Modernidade ao que ocorreu 
nos tempos que a precederam, é muito válido dizer que a lírica 
não tem parte com tudo que é dado como literário. Explique-se: 
toda a tradição poética do teatro e da épica, embora sua compo-
sição em versos – e isso explica que à poesia a versificação não é 
imprescindível –, é narrativa. Ainda que, pelas diversas forças que 
dizem respeito às revoluções burguesas e proletárias em diversos 
âmbitos, a narrativa tenha se configurado em prosa, desde os tempos 
mais antigos dos quais se tem notícias daquilo que, por algum 
modo pode ser chamado de poesia, há práticas verbais estéticas 
que não se limitam à narrativa. Abduzidas e emuladas no modo 
da prosa, sobretudo via escrita cursiva, as formas do teatro e as 
formas do epos não deixaram o verso exatamente no momento de 
formação da modernidade literária, que coincide com a passagem 
da primeira para segunda metade do século XVIII e ganha forma 
mais evidente a partir do século XIX. Já dos antigos aos medievais, 
sobretudo a partir das idades clássicas (do século XIII a quase 
meados do XVIII), narrar em prosa concorreu com narrar em 
versos, embora os parcos exemplos na escrita. Apesar disso, desde 
os mais antigos, manteve-se uma prática poética tanto oral quanto 
escrita jamais à parte da narrativa, e jamais especificada nessa. Isso 
coincidia com narrar como jamais contar uma história, sequer 
um episódio ou uma cena que seja. Acontecia de narrar, nesse 
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caso, como aquilo que Platão queria para toda mímesis verbal da 
Poética: turno da voz no poema não propriamente à voz que diz 
“eu”, mas à voz que rege, que domina, a voz sobre o controle de 
tudo o que se diz. Em termos formais, essa voz assume a terceira 
pessoa conforme o discurso indireto, o que significa dizer que 
todos os corpos dotados de voz, actantes, ou personagens que 
sejam estão regulado por tal voz.

De todo modo, sabe-se que o princípio platônico destacado 
serve muito bem para toda sorte de narrativa da chamada terceira 
pessoa de narrador onisciente. No entanto, desde a antiguidade, 
pense-se em Safo ou em Alceu – referências de poetas conhecidos 
de Platão, uma vez que o território seja este e que, de outros povos 
da banda ocidental do mundo, nada equivalente é conhecido –, 
não há necessariamente em sua prática poética a expressão de 
uma narrativa de uma história, de um episódio ou cena. Sabe-se 
que, estruturalmente, narrar equivale a encadear actantes, espaço 
e tempo, de certo modo evidentes, pela via de dados verbos – um 
tanto quanto ilimitados – do idioma. Embora Bakhtin tenha des-
tacado, em relação a Dostoievski, a prática romanesca anterior a 
esse romancista como monológica, isso não faz com que o Robinson 
Crusoe, de Daniel Defoe, seja equivalente a um poema – jamais 
devido à extensão nem a sua escrita cursiva. Quer dizer: à parte 
de que prevaleça uma prática poética em versos para antes e para 
depois, diga-se, até hoje, de Dostoievski, e à parte de que para antes 
desse romancista há poetas de obra épica como Tasso e Camões, 
a poesia tenha apresentado grandes narrativas, grande parte delas 
transitou, como transita ainda – e sobretudo – em textos mais 
breves e independentemente de narratividade.

 A lírica é, a princípio, um gênero estético-verbal correspon-
dente, grosso modo, a algo como um saco de gatos ou um baião 
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de tudo no universo dos textos literários. De modo sintético, e 
inclusive simplista, na canônica divisão triádica dos gêneros lite-
rários, categorizou-se como lírico os textos que não eram épicos 
nem teatrais – entenda-se, pois, que categorizar textos nestes dois 
gêneros se mostrava tarefa mais objetiva. Todas as narrativas, breves 
ou extensas, em verso ou prosa (mais raras), com mais preciso ou 
impreciso atendimento da regra das três unidades (de tempo, de 
espaço e de ação), de propriedade heroica ou aventureira e narrada 
em terceira pessoa pronominal incluíam-se no gênero épico. Já 
as narrativas em verso – não havia em prosa, pelo menos do que 
circula até antes do século XIX –, dialogadas, compostas para teatro 
(nesse caso, a arte cênica), por isso de mais preciso atendimento 
à regra das três unidades, sem narrador marcado eram incluídas 
no gênero teatral. Sabe-se também que havia uma variedade de 
textos de um e de outro gênero que eram muito mais conhecidos 
pelo nome de sua espécie (p. ex., epinício e tragédia). Isso reforça 
a ideia da lírica como estranha à literatura em geral, sobretudo 
observando-se que suas formas se expressam tipologicamente de 
modo totalmente livre, pois um poema pode ser narrativo, mas não 
somente, uma vez que pode ser descritivo, argumentativo, evocativo 
ou injuntivo, enquanto a nenhum texto dos gêneros épico e teatral 
isso ocorre de todo, uma vez que são prioritariamente narrativos, 
conforme venho insistindo tanto.

Marcus Accioly, para destacar um caso digno de nota, é um 
exemplo de poeta brasileiro da contemporaneidade que formou sua 
obra a partir de uma prática de poesia narrativa de atualização do 
gênero épico, contudo, fiado nas bases da lírica, cujo princípio de 
subjetividade mobiliza os modos de expressão e os sentidos gerados 
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pela poesia41. Sobre a obra de Accioly, melhor é dizer que assume 
forma narrativo-descritiva. Seus poemas, na quase totalidade de sua 
atividade criativa, compreendem poemas-livro, quer dizer, poemas 
extensos que correspondem a todo o corpo de um livro. Ainda 
que mescle recursos poéticos variados, como alguns próprios da 
poesia verbivocovisual, além de recortes de partitura musical – a 
exemplo de The Cantos (Os cantos), cujo conjunto foi publicado 
entre 1930 e 1969 – e fundamentos estéticos verbais tanto da 
poesia clássica – principalmente de base camoniana – quanto da 
poesia popular nordestina brasileira, Accioly não foge do propósito 
narrativo-descritivo orientado a extensos poemas em que traz à cena 
os desfavorecidos pelo poder político dominante durante o período 
colonial americano até o mundo (americano42) atual, em particular, 
do Brasil – notifique-se que ao largo da obra de Accioly, esse poeta 
parte do Nordeste, passa pelo Ocidente e se concentra na América 
como um todo, tendo sempre o Brasil em foco. As personagens de 
Accioly assumem a forma de anti-heróis – no sentido de que isso 
exclui divindade ou semidivindade, santidade, martírio e nobreza 
(da ordem aristocrática) –, mas não são colocadas em frente de 
combate contra o poder político dominante, embora não deixem 
de ser assim colocadas de modo discursivo. Suas personagens são 
apresentadas como responsáveis pela formação identitária ocidental, 
americana, brasileira e nordestina, no que diz respeito a costumes e 
práticas sociais que são preteridas pelas narrativas e pelos discursos 
responsáveis pela sublimação de valores de ordem aristocrática e 

41  Trato disso quanto à poesia épica da Modernidade, com ênfase no que 
chamei de “poesia épica brasileira contemporânea”, em minha dissertação 
de mestrado e em minha tese de doutoramento, disponíveis em: https://
pos.letras.ufg.br/n/2206-teses-e-dissertacoes.

42  Leia-se: toda a América. Geopoliticamente, do Alasca à Patagônia, e não 
especificamente os Estados Unidos.
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burguesa. No limiar, a poesia de Accioly pode ser chamada de lírica 
porque ao assumir essas práticas determinantes de seu estilo, ele 
formula uma subjetividade muito peculiar que atua poeticamente 
sobre os dizeres do mundo no qual está inserido. Quer dizer: ele 
não é o poeta arauto de um universo cultural e ideológico geral 
que dá forma a um povo segundo sua representação política, logo, 
não é propriamente épico, muito embora sua poesia responda 
muito de perto à tradição desse gênero. Ao longo de Camões e a 
poesia brasileira, Gilberto Mendonça Teles (2003) emprega o termo 
“epilírica” para a poesia épica da Modernidade. Isso faz bastante 
sentido, pois os poema-livros Sísifo (de 1976) e Latinomérica (de 
2001), de Accioly, não se restringem à monodia, pois também são 
monológicos – conforme os romances anteriores aos do conjunto 
da obra de Dostoievski, para retornar aos termos bakhtinianos, e 
também porque, uma vez que não formata um perfil psicossocial 
das personagens, mas arquetípico, a monologia é própria do epos 
e como tal incidiu no romance durante sua formação inicial, entre 
os séculos XVII e XVIII.

Manoel de Barros, outro caso digno de nota, criou na lírica 
brasileira uma poesia bastante distinta daquela de Marcus Accioly, 
ainda que comumente recorra à narrativa na composição de seus 
poemas. No entanto, o mais comum é flagrar em Barros uma poesia 
meditativa de forma tanto descritiva quanto declarativa, como nos 
poemas “O livro sobre nada”, “Retrato do artista quando coisa” 
e “O fazedor de amanhecer”. Há casos em que o poeta opera de 
modo explicitamente injuntivo, como no poema “Um didática 
da invenção”. Quase que restritamente descritivo-meditativo é 
o caso de outro poeta, o goiano Heleno Godoy. Nos poemas de 
seus diversos livros sempre se recorre marcadamente a essa forma, 
como se pode observar basicamente no todo de Lugar comum e 



Estudos de criação poética94

outros poemas (de 2005), A ordem da inscrição (de 2004) e de A casa (de 
1992), retrospectivamente. Distintos, Barros e Godoy igualmente 
se distinguem de Accioly e, diga-se, daqueles que já nos referimos 
mais de perto, Bandeira e Drummond – embora deste sejam 
Accioly e Godoy devedores flagrantemente imediatos. Barros é 
dado a uma pessoalidade, há uma peculiaridade de trato do que é 
telúrico em relação à poesia de modo semelhante ao animismo, além 
do que se destaca por abstrair percepções e sentimentos os mais 
gerais possíveis em relação à vida humana a partir da observação 
acurada da natureza pantaneira. Já Godoy faz uma reflexão mais 
abstrata e objetiva em sua criação. Ele opera uma expressão de 
entendimento muito material da linguagem verbal, considerando 
concepções decerto advindas de seu conhecimento erudito dos 
Estudos Literários a respeito da criação poética, daquilo que é ou 
pode ser a poesia, bem como conforme sua relação com o pen-
samento cabralino e com a Instauração Práxis, de Mário Chamie.

Essa variedade expressiva que em sua forma a lírica assume, 
evidentemente, decorre de práticas poéticas incutidas século a 
século. Isso gera algo que uma naturalização do modo de existir da 
lírica na cultura literária. Devido a essa naturalização, sempre que 
um poeta, por mais jovem e contemporâneo que seja, praticar a 
criação verbal estética, terminará por repetir, retomar, reproduzir e 
tornar novamente presente aquilo que vem do pretérito. Inerente a 
isso é o aprendizado da poesia, pois sobretudo (para bem ou para 
mal) decorre de cânones, os quais, em geral, comportam poetas do 
passado, poetas mortos que, por força de sua valorização como 
representatividade formativa da poesia nos modos em que a arte 
se encontra, orientam em seu silêncio as vozes que constituem. 
Ninguém conseguirá criar poemas senão a partir disso. Por essa 
razão que se diz que não resta mais sobre o que escrever, ou se 
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diz que se escreve sobre as mesmas coisas recursivamente, muitas 
vezes repetindo-se. No entanto, embora isso seja legítimo, cada 
voz lírica, justamente por sua subjetividade, faz os temas perma-
necerem vivos, como viva permanece a humanidade enquanto 
repete condutas, e, permanecendo vivos, os temas – bem como 
os modos de escrever, sobre o que se escreve, as mesmas coisas 
de sempre – não somente continuam, mas também se modificam 
aos poucos. Logo, tais se atualizam, encarnam as maneiras de vida 
de seu lugar e tempo, mantêm atualizados sentimentos, sensações, 
percepções e ideias de ser gente entre tantas gentes. Se a vida social 
não se repete, ela não forma identidade, não constitui isso que 
faz cada pessoa saber-se tal, como indivíduo, bem como saber-se 
parte de um sistema de recorrência, a família, a comunidade, o 
povo e a nação. O dar-se de um a outro, sofrer porque quem se 
ama e vive uma dor, bem como alegrar-se de quem se ama e se 
encontra contente, entender-se pelo idioma em seus diversos usos 
variacionais, olhar para a história e reconhecê-la mesma agora e 
outra porque vivida por pessoas distintas daquelas do passado 
fazem da vida uma permanência, uma continuidade e uma mudança 
encadeadas intrinsecamente e que não cessam. Parafraseando 
Horácio: Ut vita poesis. Há algo de alvissareiro nisso, algo corres-
pondente a entender que poetas não se formam e formam sua 
obra meramente calcados em um conjunto de imposições seculares 
sobre o que são e o que fazem a poesia e o poema, bem como 
jamais por esse conjunto de imposições claudicados. Se não assim 
fosse, os modos da arte não incluiriam aquilo que diversos poetas 
operaram século a século, fazendo-se incidir, não raro, de maneira 
transgressora ou subversiva naquilo que aprenderam, que lhes foi 
ensinado. Dante pode ser considerado o grande exemplo disso, 
pois conseguiu, em sua Commedia (Comédia), ser, simultaneamente, 
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poeta, narrador e personagem indistintamente, como nunca fora 
visto no Ocidente, pelo menos diante do que há documentado. 
Dante também se notificou ao consubstanciar o entretenimento 
próprio das narrativas – tanto nisto que o entretenimento tem 
de fruição, quanto nisto que tem de obtusar a vida de sua praxe 
corriqueira, diga-se, trivial – à densidade da teologia segundo três 
princípios de época – o agostiniano, o pelagiano e o tomista –, 
bem como conforme a filosofia. Além disso, Dante formalizou 
o colóquio toscano pelos meneios gramaticais do latim e disse da 
história pretérita e presente (no caso de seu tempo) em um único 
plano que também se acamada em múltiplas feições. Nesse sentido, 
ele, tanto seguiu de perto, transgrediu quanto subverteu a Poética 
consorte a sua verve, e, por força de ter se tornado um modelo, 
logo, uma tradição, orientou o Ocidente nessa prática poética.

Também é daquela ordem dizer que a poesia responde a uma 
formulação de imagem jamais necessariamente equivalente a um 
enredo da vida. A isso, um enredo da vida opera o acabamento das 
narrativas de ficção, desde as épicas, às teatrais e às romanescas e 
outras. O “micróbio”, o “micro-organismo”, o mínimo gerador 
de uma narrativa de ficção é comumente o enredo. Quando se 
diz que Memórias póstumas de Brás Cubas conta, pela voz de uma 
personagem protagonista narradora, a história de um homem que 
depois de morto encorajou-se a dizer tudo o que pensa da vida e 
das pessoas que conheceu, de modo sempre irônico e, de resto, 
mostrando-se como alguém que passou pela vida buscando alçar a 
uma grandeza nunca alcançada, resultando-se no ócio, diz-se algo, 
ainda que a guisa interpretativa, acerca do enredo. Não há, por 
sua vez, como reduzir um poema a um “micróbio”, ainda que se 
diga que a poesia responde a uma formulação de imagem. Se se 
diz que no poema “A máquina do mundo”, de Drummond, o eu 
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lírico é um homem que de repente tem acesso ao mistério, porém 
a este se recusa, é porque este poema meditativo de Drummond 
também inclui uma narração. Por sua vez, dizer que o poema “O 
espelho”, de Heleno Godoy43, fala a respeito do espelho jamais 
como um objeto passivo que reflete a imagem física de alguém 
ou de algo, pois reflete o desnudamento da verdade da imagem 
em linguagem, não traduz em uma imagem o poema, ainda que 
diga objetivamente daquilo que se fala no texto. Veja-se que as 
sínteses que reescrevem a condensação figurativa da expressão de 
ambos os poemas, de Drummond e de Godoy, são bem distintas 
verbalmente, quer dizer, não respondem a um “micróbio”, enquanto 
que, em geral, a síntese de qualquer epopeia, teatro, romance ou 
conto comumente resulta na descrição do enredo, mesmo que via 
interpretação como escolha de foco – como dizer que Memórias 
póstumas de Brás Cubas conta a história de um homem obcecado, por 
mover-se na vida em torno de uma ideia fixa. O poema “54-I”, do 
livro Érato ou 69 poemas eróticos e uma ode ao vinho44, de Marcus 
Accioly, diz que o amor acontece verdadeiramente por detrás. A 
imagem do amor no poema é uma ideação do sexo anal – mas não 

43 “Diante de um espelho não se põe/ um sujeito, mas uma linguagem.// Nele 
não se articula um rosto,/ mas uma fala comprometida.// O espelho não é, 
pois, inocente,/ reflete o abismo de uma ousadia,// o jogo narcísico de uma 
mentira,/ a ânsia de uma farsa, o medo// de uma falha, o fio branco de um/ 
engodo recente ou centenário,// e o medo, na própria articulação/ de suas 
angústias irresolvidas.” (GODOY, 2009, p. 59).

44 “’por detrás o prazer é diferente/ do gozo pela frente’ (diz) e a boca/ suplica 
(‘mais’) aí toda a carne é pouca/ para todo o desejo (pela frente/ o amor 
no Próprio amor se satisfaz)/  mas é diverso o coito por detrás/ da fêmea 
(é como os animais copulam)/ existe um cio por detrás (um jeito/ de pegar 
os cabelos quando ondulam/ suas crinas) que o gozo insatisfeito/ precisa 
de mais gozo para ser/ em sua plenitude ou gozar mais/ (se uma só vez o 
amor acontecer/é preciso que seja por detrás)” (ACCIOLY, 1990).
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só, pois também de outros, desde que sempre pela traseira. Pode-se 
dizer que a própria composição escrita do poema corresponde ao 
sexo anal como forma. Quer dizer: este poema de Accioly pode 
ser sintetizado em uma imagem propriamente, e isso implica que 
esta síntese que reescreve sua condensação figurativa é distinta 
daquela a respeito dos poemas de Drummond e de Godoy. Logo, 
se é possível encontrar poemas que podem ser reduzidos a um 
“micróbio” (nos termos que apresentei), é igualmente possível 
encontrar uns que parecem atender a uma redução via descrição 
de enredo, e outros que jamais se reduzem, no máximo, são reci-
frados descritivamente. Assim, na generalidade do gênero, a poesia 
é amorfa pela condensação por apresentar tanta variedade que, 
diferentemente do geral da literatura, não pode ser traduzida na 
ideia de narrativa que venho discutindo.

Entenda-se que em sua variedade tipológica, em suas formas 
de composição, em seus modos de escrita e em suas possibilidades 
de responder à formulação de uma imagem, o texto do poema faz 
coincidir sua materialidade verbal tanto com a subjetividade que 
nele se inscreve quanto com aquilo que diz. Não é jamais uma 
predicação de composição, cujo caso mais exemplar na poesia 
ocidental decerto é o soneto – quanto a seus exemplares italiano, 
francês e inglês –, que media a amorfia tipológica textual e a 
capacidade de condensação de imagens da poesia. O soneto de 
Camões cujo caput é “Sete anos de pastor Jacob servia” diante do 
soneto do mesmo poeta cujo caput é “Amor é fogo que arde sem se 
ver” apresentará uma síntese de reescrita da condensação figurativa 
muito distinta. No primeiro, Camões recorre a uma narrativa bíblica, 
enquanto no segundo recorre a um conceito que lhe foi estabelecido 
como universal a partir da sonetologia petrarquista sobre o amor. 
Logo, no primeiro, ainda que da maneira mais mínima possível, 
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há um enredo, enquanto no segundo, não. Sabe-se: no primeiro 
exemplo, Camões é narrativo, e no segundo, é declarativo. É o 
mesmo Camões se incidindo sobre conhecimentos distintos da 
vida pela via expressiva de uma composição predicada pela tradição 
clássica, o soneto italiano. No entanto, o que se diz e como se diz 
algo em um e outro soneto é distinto, graças às astúcias da lírica. 
Ainda que se compare dois romances de um mesmo romancista 
em fases bastante distintas de sua criação literária, ambos terão 
frequentemente este “micróbio”: o enredo.

O entendimento próprio deste e do corte anterior é de que 
a monodia e a amorfia poética são inevitáveis, em decorrência da 
história do gênero – que implica seu tesouro técnico e sua memória, 
logo, suas práticas –, são condições incidentais que incidirão sobre 
a criação poética presente – a exemplo de Marcus Accioly e Heleno 
Godoy – ainda que os poetas não queiram. Sobre querer ou não, os 
poetas são acometidos de criarem poemas de modo monódico e 
amórfico por força da história formativa da poesia. Ainda quando 
um poeta disso se dá conta, este não evita a monodia e a amorfia, 
por força de não cair no território histórico formativo de outros 
gêneros, afinal, quem escreve poesia deseja criar poemas, e não 
romances, contos, novelas, teatros, roteiros. Nesse sentido, mono-
dia e amorfia respondem à formação de poetas, logo, deixará de 
entender como procedem esses artistas da linguagem verbal quem 
ignorar isso. Além do mais, os exemplos que os poetas encontram 
em sua condição de leitor, que é prévia a sua condição de escritor, 
inicialmente condicionam e posteriormente orientam sua prática.

 O mesmo vale para a condensação. Entenda-se isso pelo efeito 
de, por mais extenso que seja um poema lírico – tome-se como 
exemplo Poema sujo (de 1976), de Ferreira Gullar –, ele comumente 
será mais breve ou equivalente em extensão a outro gênero. Embora 
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isso, hoje em dia é recorrente a prática do chamado miniconto. 
Em face desse gênero, não se deve compará-lo, pela extensão, ao 
poema de Gullar, mas a um dístico ou a outras formas de expressão 
poética. Wesley Peres, em Palimpsestos (de 2007), grafou, a partir 
da mediatriz, “eu” no centro de uma página. Pelo menos a rigor, 
a palavra “eu” da língua portuguesa, por si só, não constitui um 
poema. No caso, a palavra assume a condição de poema por estar 
em um livro de poesia em que o eu lírico se diversifica em variedade 
discursiva, sendo ele mesmo, coadunado no sentido recorrente do 
título do livro, aquele que se escreve sobre outros escritos, outros 
dizeres, sempre processualmente. De todo modo, parece forçoso 
asseverar que qualquer poema (lírico) será mais breve ou igualmente 
breve a qualquer texto de outro gênero literário – afinal, por que 
não se deveria, stricto sensu, comparar Poema sujo a um conto de três 
páginas, mas este a um soneto? Embora seja possível dizer que, 
de certo modo, Poema sujo é um encadeamento de vários poemas 
breves, como se fosse uma suíte, nos modos da arte, esse poema 
de Gullar apresenta extensão maior do que a maioria dos contos 
que circula socialmente. Isso pede considerar a condensação por 
outro viés, a fim de que não pareça forçosa a discussão.

Retome-se o que se disse sobre a reescrita de um poema, no 
sentido de que, à parte de que seja narrativo ou não, recifre-o 
ligeiramente, isso somente em alguns casos levará a um flagrante 
de enredo, ou seja, jamais necessariamente. Nesse sentido, des-
loca-se a discussão sobre condensação do plano composicional 
para o plano semântico-discursivo. O poema tende, por força 
da formação ideológica inculcada sobre a prática do gênero, a 
responder a uma condensação de imagem. No Poema sujo, a partir 
de uma revista da própria vida – que semelha coincidir poeta e eu 
lírico –, parte-se da busca pela voz evocando-se sons variados até 
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que uma lembrança se instala e, a partir dela, o sujeito se inscreve 
como se construindo imanente a experiências pessoais e vivências 
em situações historicamente reconhecíveis. Em geral, sintetizar a 
leitura do Poema sujo dá nisso, muito embora saiba-se que há uma 
profusão de imagens encadeadas entre lances de lembrança e de 
memória no curso do poema. No poema, Gullar condensa uma 
revista nostálgica e perdida da vida, quando parece já não haver 
saída para existir. Nisso há questionamento do próprio corpo, 
expressão sobre os anos de aprendizagem da infância à vida adulta, 
a recordação do pai, a instalação da memória na dinâmica citadina, a 
diferença entre as pessoas e as coisas em suas velocidades, traumas 
e vida política em uma perplexidade lúcida tensa e clarificada. Não 
há como ordenar o poema em uma sequência lógica do tipo causa 
e consequência, como é, em geral, próprio de textos com enredo, 
nem mesmo não há como dizer que o poema não poderia começar 
por onde se iniciou, assim também como não é possível dizer que 
certas partes são imprescindíveis e que outras são expletivas. A 
condensação da poesia tem como aspecto convulsionar elementos 
da vida comum na linguagem verbal, de sorte que qualquer recorte 
menor ou mínimo que se faça em um poema qualquer terá uma 
expressividade, uma discursividade e uma imagem do que há na 
vida, por mais privada ou pública que seja. No entanto, todas as 
partes e tudo que se diz em um poema são dados em um modo de 
convulsão que jamais se flagra sequencial nem sucessivamente na 
vida. Pode-se dizer, pois, que a propriedade de condensação faz o 
poema flagrar instantes, transmitindo uma imagem sincrônica da 
existência que é estranha a esta mesma, sem que seja indiferente.

A título de outro exemplo à guisa de inferência, recobre-se 
o canônico poema de abertura de Alguma poesia, o “Poema de 
sete faces”, de Drummond. O eu lírico parte de quando nasce ao 
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momento de embriaguez em que se encontra. No entanto, não há 
sequência de ações nem sucessão de fatos. Logo, o poema não se 
desenvolve em uma linha temporal, embora tome o tempo para 
expressar-se, porém, o tempo dado como instante, que assume 
uma forma objetal, diga-se, de monumento. Poder-se-ia, de maneira 
hipotética, imaginar esse poema de Drummond como uma insta-
lação: em um quadro, a criança recém-nascida ouvindo a sentença 
libertadora do “anjo torto”, que igual a si evoca a criança e injunge 
a ela que também seja torta, “Vai, Carlos! ser gauche na vida”; em 
outros cinco quadros, respectivamente pelas estrofes: a cidade 
olhando os homens que flertam mulheres, o bonde circulando na 
cidade cheio de gente, um homem de óculos e bigode dado em 
escopo, um lamento perante Deus, e um espanto metapoético sobre 
o estar no mundo; e, além desses, um sétimo quadro com o eu lírico 
bêbado dirigindo-se a um interlocutor abruptamente introduzido 
no poema. Enfatize-se: não há sequência nem há sucessão, todos 
os quadros estão dispostos uns aos outros simultaneamente – e 
isso somente não é perfeito na materialidade do texto porque a 
escrita exige uma disposição de progressão vertical-horizontal na 
mancha gráfica da página, bem como porque, se vocalizado, as 
sequências fônicas exigem se propagar no tempo centésimo de 
segundo a centésimo de segundo da primeira sílaba do primeiro 
verso à última sílaba do último verso. Logo, devido a exigências 
do modo de disposição de cada elemento do texto – por força 
incidental da tecnologia de impressão textual –, na forma escrita, a 
simultaneidade do “Poema de sete faces” resulta em justaposição. 
É verdade que a vida se apresenta daquela maneira, pois tudo é 
simultâneo na existência do presente. Contudo, a ninguém essa 
visão é dada, senão sequencial, sucessiva, paralela ou paisagisti-
camente. Embora isso, porque à poesia é dado flagrar instantes 
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e, flagrá-los, leva a flagrar a vida, convulsionando cada “face” 
de uma visada urbana de modo condensado, o poeta consegue 
reter o minuto, consegue paralisar a vida para que a dinâmica da 
existência seja contemplada em êxtase, e não apenas no limite de 
quem experimenta viver apenas quando se move. Essa artimanha 
da lírica é obra da condensação, que convulsiona a vida comum e 
a linguagem verbal em dado momento.

Poesia e vida comum

À poesia cabe uma diversidade de coisas, e nisso, é devido 
dizer que ela confirma os usos da linguagem verbal comum, logo, 
concerne à vida comum, tanto a respeito de seus filigranas mais 
privados quanto de sua generalidade mais panorâmica. Sobre a 
poesia dizer respeito à vida comum significa pertencer à totalidade 
da vida segundo sua sensibilidade à história e às sociedades no 
que integra o eu e o outro, e nisso, inclua-se, a multidão. Um 
poema convoca, quer dizer, integra-se, a outros pretéritos, bem 
como dialoga com os poemas do tempo presente e se projeta aos 
próximos poemas – embora um poema em específico jamais diga 
da vida toda, seja aqui e agora, ou antes e depois, pois é a poesia 
no conjunto de seus poemas que revela essa totalidade. Tenha-se 
atenção para que isso decorre de confirmar os usos da linguagem 
verbal comum porque, ainda que um poema diga algo à parte da 
praxe dessa linguagem, ele jamais é estranho ao idioma, logo, a 
seus empregos por seu povo, conforme sua dinâmica de origem, 
formação e atualidade.

A poesia jamais é produto de uma naturalidade nem mesmo 
de uma relação pacífica, a exemplo da simples relação mecânica 
de causa e consequência que faz um corpo deslocar-se dois passos 
adiante porque é capaz de mover-se e exerce essa capacidade, 
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inclusive insciente de tal capacidade. Como obra de arte que desde 
a conversão de suas formas orais mais pretéritas para suas formas 
de escrita, a poesia integra modos de expressão que assinalam 
relações de domínio, controle e formação de conduta. Em suas 
formas orais, a poesia autenticada como exemplar é aquela que 
resulta de conhecimento mais amplo e especificado de saberes 
tanto retóricos quanto poéticos, considerando-se o que foi legado 
pela tradição em sua ordenação canônica, além do que responde à 
memória do povo por seu arauto, o poeta, ou responde a situações 
de ritual. Há aí flagrante tensão entre aqueles que detêm ou que se 
movem para deter o poder e aqueles que sofrem o poder. Poetas 
muito antigos convencionados como fundadores da estética verbal 
do Ocidente são exemplares dessa relação: Homero, embora 
basicamente mítico e dado como alguém comum, cantou mundos 
nos quais estava em relevo os discursos de lugar-tenente de uma 
aristocracia tribal como modelo de vida; Arquíloco, crítico da 
tradição homérica, cantou mundos em que o indivíduo se releva 
em sua singularidade pessoal, jamais heroica, mas a exemplo de 
áugure de uma sociedade patriarcal; Safo, ainda que imbuída de 
cantar-se, pelo patente interesse afetivo de sua poesia, apropriou-se 
de valores aristocráticos segundo sua pessoalidade, como modo de 
expressão individual de tais valores. Dando um salto no corpo da 
história, saindo do período homérico e do período arcaico grego, 
até chegar a quando imperou Nero em Roma, veja-se o caso de 
Lucano. Embora esse poeta tivesse o canônico aristocratista Virgílio 
como modelo, seu principal poema, o épico Farsália, apresenta uma 
visão anti-imperialista por rememorar a República e considerar o 
Império um deformador do futuro, um anulador de vida próspera 
para Roma. Contudo, a República rememorada era também aristo-
crática devido a sua orientação patricial, e assimilá-la como modelo 
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político mais devido coloca Lucano no lugar daqueles que, não 
estando no poder propriamente, conspira contra este no sentido 
de estabelecimento de um novo poder – isso jamais na ordem do 
poder popular contra o poder aristocrático ou burguês, para fazer 
uma analogia ao mundo político posterior à primeira metade do 
século XVIII. A posição de Lucano diante do Império afigurado 
em Nero antes se assemelha àquela a respeito da burguesia contra 
a aristocracia, ou, em uma analogia mais contemporaneamente 
implicada, àquela do republicanismo contra o democratismo vi-
gente na cena política partidária dos Estados Unidos da América. 
Sim, sei, essas comparações anacrônicas são bastante forçosas, 
no entanto, úteis para, digamos, mais rapidamente, entender a 
oposição de Lucano ao Império, a fim de que ele não seja dado 
como um revolucionário, pois não foi.

Nos períodos ágrafos do Ocidente, a poesia autenticada como 
mais representativa era aquela que recorria a imagens típicas da 
natureza, a crenças em divindades e a condutas rituais de vida 
pública conforme a autoridade aristocrática – no caso, de uma tribo 
de casta dominante. Para isso, usos comuns da linguagem verbal, 
como expressões idiomáticas, fórmulas frasais performáticas e 
epítetos eram empregados como princípio de envolvimento, de 
dar a saber a todos que ouviam poesia45 considerar esta como um 
domínio de congresso da vida em geral, a vida comum – afinal, 
o dominador não rege a partir de seu lugar absoluto, mas a partir 
da expressão de seu mundo como continente dos demais mun-
dos de convívio. Com a tomada de turno da escrita no lugar da 
oralidade, inicialmente e durante largo tempo – ocidentalmente, 
do período arcaico grego até meados do século XVIII –, essa 
relação de controle se refina – até porque a escrita não é detida 

45 Isso, sabe-se, não é poesia, contudo integra sua formação prototípica.
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por todos. Uma vez que a configuração escrita das antigas formas 
poéticas mediante novas relações sociais transmitiam princípios 
de um poder dado desde o pretérito, essa configuração, por sua 
vez, passa a ser dinamizada também a fazer aqueles que no curso 
do tempo deterão a escrita a responderem consortes ao poder 
regente inicial e subsequentemente detentor da escrita a serviço 
da poesia. Por essa via, poetas que se ocuparam de expressar-se 
representando a voz de silenciados (a gente comum, o povo), 
como Yiannis Ritsos, poeta do Modernismo grego (demótico), 
ou poetas que se ocuparam de vitalizar na escrita o colóquio e as 
imagens de mundo da gente comum, como Mário de Andrade, 
ou poetas que se rebelaram contra a “tirania” poético-linguística 
do logocentrismo ocidental, como André Breton, ou ainda poetas 
que adotaram uma expressividade de objetar esteticamente a gente 
rota de um mundo tão rural quanto silvícola – à guisa sertanista –, 
como Manoel de Barros, não deixaram de atender àquela ordem 
de poder, no entanto, integraram e mobilizaram uma nova ordem 
social do território poético e linguístico quanto ao emprego da 
escrita. Ritsos, poeta inscrito na tensão entre o aristocrático passado 
heroico grego e o futuro de seu povo no século XX, regido por um 
sistema de opressão contra a classe trabalhadora, detinha o saber 
da poética de tradição e da modernidade escrevendo em grego 
adido à escrita convencional; Mário de Andrade, aventurando-se 
na pesquisa folclórica dos povos brasileiros distantes de São Paulo 
e da faixa litorânea, foi um erudito musicólogo detentor de saberes 
da Poética; Breton, jamais fora dessa máquina de tensões, detinha 
o conhecimento da chamada “poesia pura” (comum na França 
desde Mallarmé a Valéry) e do pensamento abstrato da lógica 
Ocidental para tomar tais territórios como modelos a empreender 
uma rebelião estético-verbal dada por inversão. Vale observar, 
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Manoel de Barros, ex-militante comunista, tornou-se um fazen-
deiro, Ritsos e Breton também foram do Partido em seus países 
(respectivamente, Grécia e França), e, peculiarmente, Mário de 
Andrade foi um poeta de caso com o comunismo.

Observe-se: nada daquela tensão classista flagrante nos casos de 
Ritsos, Mário de Andrade, Breton e Barros depõe contra a prática 
poética desses no sentido de levar à escrita mundos adversos aos 
mundos de poder opressor da convenção tradicional conservadora 
– pelo contrário. O revolucionário (Ritsos e Breton) e progressista 
(Mário de Andrade e Barros) de tais poetas, contudo, também não 
deixa de depor a serviço da tradição escrita e das formas poéticas 
logradas século a século pelo poder daqueles que podiam ou que 
se faziam poder contra aqueles que eram dominados pela comu-
nicação renitente a valores sensíveis, emotivos e intelectivos dados 
à maneira de semelhança por força de obnubilação da diferença, 
segundo o princípio do universal humano, que, de resto, tende a 
funcionar por planificação – quando não por anulação – daquilo 
que é próprio de cada povo e, mais incisivamente, de cada nicho 
humano culturalmente particularizado em sua socialidade nos largos 
da história. Se se escreve contra o poder instituído, escreve-se pela 
escrita ensinada por tal poder – há nisso, de todo modo, a, digamos, 
vantagem de usar as armas do poder contra o próprio poder. Nesse 
território, efetuar os usos da linguagem verbal comum se inscreve 
em outra relação social da produção estética da linguagem verbal: 
aquilo aprendido do poder dominante serve à ação contra o poder. 
Isso, em certo sentido, implica empregar contra o dominador seu 
instrumento de domínio, contudo, jamais roa do risco de perpe-
tuar tal instrumento. Por sua vez, a alfabetização e o chamado 
“letramento literário” determinam uma necessidade de escrever 
como se isso fosse natural, e essa necessidade se apoia em uma via 
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dicotômica variegada: em primeiro lugar, o ensino e aprendizagem 
da escrita formam um modo de operar o idioma a partir de seus 
usos livres mais comuns de oralidade para um uso regulado que 
insta a autovigia, e por força disso produz uma regularidade diante 
da qual as variações apenas podem equivaler a estilo ou erro, e 
isso, pelo logocentrismo ocidental, implica em valor positivo ou 
negativo, sob o cuidado de que há estilo ruim e bom, de sorte 
que, pela regência da escrita, há mais negatividade a ser cometida 
do que positividade, o que reforça a origem de controle do poder 
dominante que instituiu a escrita a serviço das diversas práticas 
discursivas textuais, incluindo nisso, evidentemente, a poesia. Isso 
é um nó, jamais desatável. Enfatize-se que é possível à escrita da 
poesia formativa reguladora tornar-se libertária e libertadora, uma 
vez que a vida se contém e se dilata em medida vária – inclui a 
força que toma e doma equivaler a instruir outra força.

A poesia jamais está fora do real, e se o transcende, faz isso 
porque embora um poema seja obra da criação de um indivíduo, 
este diz pela poesia algo que se abre ao outro vindo de usos da 
linguagem que são em algumas instâncias alheios ao eu que os 
emprega poeticamente. Nessa relação, o que transgrede do eu 
para o outro já incluía o outro desde o início – no sentido que há, 
simultaneamente, o estático sincrônico e o dinâmico diacrônico. 
Uma vez que o eu tem seu próprio horizonte, este, porque per-
tencido pelo quê sócio-historial em sua individualidade no todo 
da vida, dialoga com o horizonte que é próprio do outro, dado 
o estado de ambos (eu e outro) no mundo. Um poema de hoje 
integra-se em uma dilatação espácio-temporal tanto mapeável 
quanto de certo modo indelimitável. Todo uso de língua expresso 
em um poema integra o período dos usos linguísticos de agora 
sem deixar de relacionar-se, por origem e formação, aos de antes, 
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quando tais usos sugiram na dinâmica do idioma, bem como, por 
sua vez, integra também o tempo depois, em que tais usos serão 
vigentes e submetidos a mudanças. Todas as palavras e expressões 
de uma língua, a seu modo, também participam desse princípio, 
pois, dizer “meu coração” pode se referir a “meu órgão”, a “meu 
sentimento” e a “minha pessoa amada” à medida que os discursos 
pretéritos, presentes e futuros dessa expressão disseram, dizem 
e dirão sobre uma individualidade que se expressa sobre si no 
mundo em relação a outros. Nos usos mais comuns da linguagem 
(recorrentes, coloquiais, dos estados de uma língua e da consciência 
linguística), o emprego de uma palavra ou de uma expressão, 
contudo, respondem à praxe das finalidades aplicativas. Já em 
poesia, isso não implica apenas a constatação nem a exposição 
expressivo-linguística de que há este órgão, o coração, em cada 
ser humano e que o eu agente da expressão no uso comum da 
linguagem apenas se reconhece como tal, humano. Sem deixar de 
dizer tudo isso, a poesia convoca do eu – a partir de quem, antes, 
já havia outro – todos os outros possíveis (todos os outros pelo 
idioma e todos os demais possíveis pela via das traduções de um 
poema) a reconhecerem-se em conjunto pelo quê de sensível, 
emotivo e intelectivo os tornam ingredientes na vida. Isso é próprio 
particularmente do estético verbal da poesia conforme seus modos 
de subjetivação quanto ao artístico da arte poética no interesse 
de formar imagens de modo expressivo-objetal e que atendem 
ao idioma para confirmar os usos comuns da linguagem e para 
transcendê-los, pois aqui e agora, tanto quanto antes e depois em 
seus específicos espaços, uma expressão como “meu coração” 
coloca a todos, pelo poema, como “nós”, de modo a convocar as 
atenções para ela mesma como expressão que se torna imagem 
pelo que diz e de volta. Na praxe funcional da linguagem acontece 
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a constatação e a exposição sempre transgredientes; já na poesia, 
a funcionalidade é desmobilizada, pois, nela, transgredir incorre 
em transcender. Os atos de realizar a linguagem, realizar na lin-
guagem e realizar pela linguagem – respectivamente: locucionário, 
ilocucionário e perlocucionário (AUSTIN, 1990) – ocorre a todas 
as práticas orais e escritas. Contudo, em literatura, jamais assume 
o comportamento de responder às condições contextuais a seus 
empregos nos momentos exatos de elocução. A literatura cria 
outra realidade para os atos, uma realidade autônoma, embora 
jamais indiferente à realidade mesma. A poesia, conforme já se 
discutiu no tópico anterior, faz isso ao responder à formulação 
de imagens no modo de uma condensação, que via de prática 
é convulsionada – que é figurativa porque imagética e também 
sonora, quando esta e aquela não se equivalem, mas se implicam 
–, diferentemente da narrativa de ficção e do teatro, que fazem 
aquilo, em geral, via formulação de um enredo. Esses modos 
composicionais jamais são alheios às necessidades – incluindo 
nessas domínio, controle e formação de conduta do poder – da 
vida comum que leva alguém à criação poética.

Ninguém precisa de poesia para viver, precisa para ampliar a 
vida. O emprego comum de palavras e expressões de um idioma 
porque integra as pessoas socialmente e as integra na história de 
seu idioma nisto que são de povo corresponde a um modo de 
ampliação da vida, da vida individual contingente na vida total (co-
mum, coletiva). Já tais empregos em poesia, além dessa ampliação 
própria da vida em uma realidade linguística, amplia a vida também 
em uma composição de concretude e abstração. Concretude de 
um quê aqui e agora já vigente pelo uso comum da linguagem, 
bem como concretude na qual o eu jamais se limitar a ser “eu 
mesmo”. E abstração não apenas de ideias nem do entendimento 
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expressivo-objetal dos seres e das coisas do mundo, mas abstra-
ção do eu, você e nós sempre, no espaço-tempo. Comumente, 
trata-se disso pelo chamado “universal da arte” dicotômico ao 
particular, que jamais é artístico. Mas não se trata disso. A poesia, 
pelo poema, é particular a um idioma, a certos modos de seus 
usos. Esse particular tem dimensões categóricas, pois é sensível 
a valores (de conduta, crença, ideologia, política, economia etc.), 
que o faz passivo a restrições a ponto de definir o que é artístico 
e o que não é, bem como distingue poetas de bairro (povoados ou 
comunidades), de cidades (ou vilas), de estados (ou províncias), 
de regiões e de nações. Dizer que um poema é universal porque 
não é restrito a um fato, a um acontecimento ou a uma situação 
delimitada é falho, pois não há poema que diga respeito a toda 
a humanidade consoante a suas culturas em toda sua extensão e 
distensão espácio-temporal. Um poema de acontecimento, digamos, 
sobre uma pessoa cuja morte foi largamente publicada para um todo 
social, diga-se, o Brasil, permite à comunidade leitora do poema 
identificar o acontecimento, mas necessariamente não faz um leitor 
estrangeiro do poema identificá-lo, ainda que o permita informar-se 
do acontecimento. Nesse caso, o que ocorre é uma atenção àquilo 
que se informa, porém, não necessariamente o reconhecimento 
emotivo, muito embora, sim, o sensível, do acontecimento mesmo, 
e sempre um reconhecimento intelectivo – mas, claro, a depender 
de quem faz a recepção do poema. Isso inclui também que um 
poema sobre um acontecimento nacional necessariamente não 
repercute na recepção de modo conjunto. De todo modo, os 
poemas estão historicamente dados para serem lidos com um 
dizer a mais. No caso de um poema de acontecimento, o público 
leitor de poesia é, pela história desta arte verbal, convocado a ler 
não somente o acontecimento. Isso, por sua vez, não diz respeito 
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a uma interpretação do acontecimento, como fazem a história, a 
sociologia e a psicologia. A interpretação de um acontecimento 
corresponde a um ponto de vista sobre o mesmo, de modo que 
este jamais é modificado.

O canônico “Poema tirado de uma notícia de jornal”, de 
Manuel Bandeira, ainda que referencie localidades específicas e 
sensivelmente reais – como o Morro da Babilônia, o Bar Vinte de 
Novembro e a Lagoa Rodrigo de Freitas, considerando, inclusive, 
que aquele morro e esta lagoa contrastam pobreza e riqueza na 
cidade do Rio de Janeiro –, e ainda que tenha sido obra de fato 
de certa notícia de jornal, jamais deve ser considerado universal 
apenas porque é poema em oposição ao particular acontecimento 
que narra. Embora isso, mesmo, conforme notícias da época, a 
personagem chamada de João Gostoso no poema fosse alguém 
de fato, como de fato se afogou na Lagoa Rodrigo de Freitas, o 
poema não se limita a retransmitir notícias em versos, uma vez que 
implica um acontecimento comum a pessoas da classe trabalhadora 
que, depois de uma festa, comemoração ou farra, estando bêbadas, 
restarem vítimas de um acidente. Entre o poema e a notícia acontece 
que a atenção do público leitor é voltada para o caso nesta e para 
além do caso naquele. Contudo, nem a classe trabalhadora é um 
universal humano, considerando-se povos que vivem em aldeias. O 
princípio do universal contra o particular – seja no caso daquele ou 
de outros poemas – desconsidera, por exemplo, que os jornais, por 
mais locais ou internacionais que sejam, correspondem a um meio 
de informação a respeito da narração, da descrição e da exposição 
de fatos de interesse ou dado a ser de interesse de certo público. 
Contudo, veja-se: discordar de uma perspectiva, análise ou inter-
pretação jornalística, histórica, sociológica ou psicológica produz 
outra perspectiva, análise ou interpretação. Contudo, discordar de 
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um poema ou de uma narrativa de ficção não produz outro poema 
nem outra narrativa de ficção, pois essa nova produção, no campo 
literário, amplia as perspectivas, análises e interpretações literaria-
mente pré-existentes, enquanto nos demais casos a discordância 
se apresenta como antítese sempre. Nenhum, diga-se, antipoema 
ao poema “O martelo”, de Manuel Bandeira, apresenta-se como 
antítese à imagem de segurança do particular diante do incômodo 
público, apenas alarga o espectro dessa imagem – e observe-se que 
isso está para além do hipotético e do conjectural, pois antipoemas 
ou são incomuns ou inexistentes. Por sua vez, qualquer leitura ou 
releitura de Vidas secas, de Graciliano Ramos sempre levará ao 
flagrante da morte de Baleia pelo mesmo motivo, sem alteração 
da causa-consequência, enquanto aquilo que levou à morte do 
arquiduque Franz Ferdinand do Império Austro-húngaro seja 
sempre a mão do estudante membro da Mancha Negra, Gravilo 
Princip, a relação de causa-consequência inerente a tal fato é sus-
cetível de perspectiva, análise e interpretação distintas, sobretudo 
considerando-se todas as vias políticas intrínsecas a esse fato 
(conhecidas ou ainda desconhecidas). Em poesia em relação à 
narrativa de ficção, acontece aquilo que foi discutido quanto à 
monodia, à monologia e à polifonia.

Um leitor de jornal procura este meio de comunicação para 
saber daquilo que está na ordem dos dias de seu mundo, consciente 
ou não do controle das informações de circulação midiática por 
via das concessões à imprensa pelo poder público vigente. Por sua 
vez, o leitor de poesia não lê um poema para informar-se, embora 
jamais deixe de ser informado de algo quando lê certos poemas – 
enfatizo: certos, jamais todos. Com isso, é preciso entender que, uma 
vez que há vida comum e usos comuns da linguagem, o universal 
é tão somente uma margem mais dilatada do que a margem do 
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particular. A pessoa amada de um poeta que se reconhece em dado 
poema jamais lê este como as demais pessoas o leem. Por sua vez, 
todas as pessoas que leem uma notícia capturam indiscutivelmente 
uma informação, ainda que esta, dado o posicionamento axiológico 
do leitor, bem como sua posição crítica em relação ao meio de 
comunicação, possa ser desvalorizada a ponto de ser julgada como 
discursivamente farsante. No entanto, é possível mensurar-se o 
verídico de uma notícia, embora se diga que busca-se dá notícias 
segundo certo viés de parcialidade discursiva. Dizer que os ônibus 
de uma cidade pararam certo dia pode muito bem ser fato. Dizer 
que pararam devido a uma greve de motoristas, igualmente. Dizer 
que isso atrapalhou a vida de pessoas inocentes, que nada tinham a 
ver com a vida funcional dos motoristas das empresas de ônibus, 
já é uma apreciação valorativa orientada a mover a população da 
classe trabalhadora contra os motoristas grevistas, que também 
são da classe trabalhadora. Um pequeno comerciante que tem 
apenas um funcionário pode julgar positivamente uma reforma 
trabalhista que lhe permite, sem lei restritiva, negociar férias, 
auxílio de transporte e plano de saúde, pensando que seu funcio-
nário é um custo para seu comércio, pois tem em seu horizonte 
o máximo de lucro, jamais que seu comércio funcionaria como 
existe sem aquele único funcionário. Por sua vez, este, julgando 
que a satisfação de seu patrão mediante tal reforma lhe é favorável, 
desde que se mantenha na conduta esperada pelo patrão, pode 
igualmente julgar essa reforma positivamente. Por sua vez, os 
tributos aplicados sobre o salário do funcionário, a necessidade 
de descanso, seu deslocamento ao trabalho – que é tão favorável 
à manutenção de seu emprego quanto é favorável ao negócio de 
seu patrão –, bem como suas condições de saúde para trabalhar, 
que de resto muito bem poderiam ser atendidas pelo estado, são 
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dados concretos, materiais dessa relação. Isso, em um poema, não 
escapa desse contexto, no entanto, amplia-se em relação a ele, pois 
se esse contexto no poema não deixa de dizer respeito à relação 
entre empregador e empregado mediante uma lei trabalhista vigente, 
não deixa também de dizer respeito ao domínio, à resignação, 
às diferenças entre classes sociais e à revolta de modo a ir além 
daquela relação e daquela lei. Insisto, no máximo, o universal é 
mais ampliado, mais dilatado do que o particular, não é total nem 
absoluto a respeito da humanidade. Nisso, o particular pode ser 
integrante do universal na medida em que a amplitude, a dilatação 
deste inclua aquele, por sua vez, um particular pode não integrar 
um universal, mas outro. Essa relação é, de certo modo, análoga à 
relação entre um conjunto de círculos em intersecção, e não a um 
conjunto de círculos concêntricos. Naquele conjunto, há pontos 
de intersecções, há pontos fora de intersecção, e não há sequer um 
círculo que contenha outro e muito menos os demais – a forma 
de um círculo que contém outro e de um círculo que contém os 
demais é do conjunto de círculos concêntricos, que a imagem que 
se procura impor a respeito da relação entre universal e particular 
pela a tradição literária.

Na vida comum, o restrito do particular responde ao meio de 
expressão da linguagem, ao gênero do discurso naquilo que nele 
é dado a ser observado (considerado) e ao valor, o qual protocola 
algo como verdade de modo a distinguir verídico e verossímil, 
falsidade ou mentira e ficção, possível e factual, hipotético (mas 
também conjectural) e relativo etc. O universal, por sua vez, jamais 
deixa de ser uma restrição sensível a uma cultura e aos modos de 
uso da linguagem verbal. Distingue-se do particular por sua dilata-
ção, porém jamais deste se afasta, pois, conforme observado, um 
poema escrito para ou sobre uma pessoa amada jamais tira desta, 
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uma vez leitora do poema, a condição de lê-lo consoante àquilo 
que lhe diz respeito particular nem àquilo acessível aos leitores 
distantes da relação privada. Assim, se um poeta relata algo de sua 
vida particular com alguém em algum meio de comunicação, esse 
relato compreende uma dimensão comum tanto a uma pessoa 
implicada quanto às demais pessoas alheias ao fato.

A poesia, portanto, opera na vida toda, e nenhum poeta disso 
escapa, quer dizer, sempre é nisso implicado, e, por isso, restrito. 
Nem in vitro um poema é alheio à condição comum da vida, pois 
está expresso em um idioma, e este, de resto, é a forma mesma 
da vida comunicacional de um povo. Ama-se e sofre-se em uma 
língua, ainda que o amor e o sofrimento – embora um não exclua 
o outro – possam, consoante a traduções do poema, implicarem-se 
em outros povos. Por isso a mímesis não é obra relativa especifi-
camente às narrativas literárias, uma vez que o mimetizado da arte 
verbal jamais é uma figurativização, jamais uma forma expressiva de 
mundo, jamais obra de imediato compromisso com a referenciali-
dade. O mimético da arte verbal é, sobretudo, expressão doxástica, 
quer dizer, em outro modo de mundo à parte e jamais indiferente 
do mundo mesmo. Nesse sentido, ele é aquilo que diz respeito à 
existência e a suas condutas. Isso opera dizer que, efetivamente, 
poeta e eu lírico jamais são coincidentes, assim como o narrador 
mais pessoalista de um romance não é coincidente ao romancista. 
Na vida comum há morte, na poesia também; na vida comum 
há lugares ocupados, na poesia também – e seria improdutivo 
listar essa relação, pois diz respeito ao infinito, àquilo de antes, 
de agora, bem como ao demais a devir – nesse caso, sempre de 
modo hipotético. Então, qualquer poeta, ao escrever, não somente 
participa da vida em sua inteireza, mas também nesta intervém, 
e jamais à maneira de que uma pessoa intervém por ser presente 
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na vida, por está viva, nem por faltar à vida, por está morta. Nem 
intervém como os demais textos que circulam socialmente – tanto 
do pretérito quanto do presente –, incluindo nisso os demais textos 
dados como obra de literatura.

A poesia intervém na vida porque condensa na linguagem 
verbal um modo específico do existir do mundo e de suas condutas, 
modo que é dado pela condensação de recursos da linguagem 
verbal, sobretudo aqueles que coadunam sonoridade e semântica 
da expressão, ainda que estas não sejam coincidentes, embora não 
sejam indiferentes. Por isso um poema pode comover – e não 
apenas por aquilo que tenha depositado de sentimento. Todos os 
poetas até então citados – pelos procedimentos aos quais recorrem 
ao criarem poemas – são flagrantes casos disso. Se isso não fosse 
tão preciso quanto legítimo, a poesia não seria hoje em dia um 
dos modos mais produtivos, a ponto de ocupar uma infinidade de 
espaços do mundo digital, bem como de mover o signo infelizmente 
mais caro do mundo vigente, o dinheiro, a dinamizar parte de 
seus serviços, tanto por esforços da indústria quanto do mercado 
editorial e do comércio livreiro. Ao se considerar as condições de 
criação poética, a formação dos poetas, a monodia e a amorfia da 
poesia, jamais se pode deixar de levar em conta que a poesia nunca 
se afastou da história, da vida comum dos povos. Sobretudo por 
isso continua a ser escrita.

Autorrestrição e criação poética

Passado o tempo e chegada a Modernidade coincidente com a 
expressividade mais marcada da autocentração do sujeito, em torno 
de meados do século XVIII, a poesia ocidental fez o indivíduo 
incidir sobre as predicações de sua criação até então transmitidas, 
de sorte que a subjetividade passa a coadunar-se de modo mais 
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marcante à escrita estético-verbal. Do território do eu que diz eu 
sobre si mesmo46, mais sublinhadamente assinalado durante o 
período romântico, para o território do eu que se personifica ao eu 
que se metonimiza, a poesia se espraia de modo axial ao infinito, 
e com isso a expressão do eu propriamente registrada na materia-
lidade do enunciado se dispensa para entrosar-se em discursos do 
mundo consigo. Nesse percurso, concepções tematizadas desde 
muito tempo, como o amor, deixam de apenas responder a uma 
compreensão comum – corriqueira, filosófica ou religiosa vigente 

46 Necessariamente, isso não equivale ao eu pessoal dizendo sobre si, quer dizer, 
a respeito do indivíduo-pessoa que diz eu falando a seu respeito. Trata-se de 
um eu configurado dizendo a partir de si, de sua interioridade, sobre algo (p. 
ex. a pátria), de modo a assinalar-se naquilo que é dito, e por isso dizendo de 
si figurativamente. O antológico poema romântico sentimental-nacionalista 
“Canção do exílio”, de Gonçalves Dias, escrito em algum momento de 1843, 
quando o poeta se encontrava em Coimbra, e publicado no primeiro livro 
do de Dias, Primeiros cantos (de 1846), é exemplar desse caso. O poema é 
sentimental porque o eu lírico exprime um sentimento, a saudade. Esse 
sentimento é voltado para a pátria, e por isso o poema é nacionalista – por 
vezes, é até comentado como patriótico, mas discutir isso não vem ao caso. 
A imagem da pátria, embora exista uma descrição de natureza no poema, 
não é dada por um dizer genérico sobre a pátria, é dada a partir do que o eu 
do poema diz sentir, a saudade – a partir de si, o eu diz sobre algo (a pátria), 
e nisso assinala-se, pois trata de seu sentimento, ou seja, para dizer da pátria, 
o eu diz de si, e eis o autocentramento. Semelha a um dizer pessoal – como, 
de exemplo, alguém declara amor a outrem, ou seja, confessa um sentimento 
–, pois Dias se encontrava longe da pátria, no entanto, não estava exilado, 
estava estudando. Embora não seja discutível que, estando em Portugal, 
Dias sentisse saudade do Brasil – já durante o Segundo Reinado, quando D. 
Pedro II era o Imperador –, aquilo de que Dias estava exilado é ficcional, não 
é mentira, e é ficcional porque dizendo da saudade da pátria, dizia que se 
sentia exilado na distância, não que estava exilado, e por isso o eu do poema 
não é um eu pessoal dizendo a respeito de seu indivíduo-pessoa, embora a 
subjetividade lírica autocentrada não seja indiferente à subjetividade empírica 
pessoal, como de resto, para evocar Bakhtin, nenhuma subjetividade é 
propriamente alheia à outra.
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– para responder também a como a poesia, a cada novo poema, é 
capaz de continuar aquilo que está dito sobre o amor, atualizando, 
ampliando e inclusive renovando o que se pensa e se sente sobre 
este sentimento. Por sua vez, de longa tradição predicativa, desde 
os fins da Idade Média, quando foram instaladas no Ocidente as 
bases civilizatórias que se estenderam até os fins do Iluminismo, 
entre Romantismo e Modernismo ocorreu uma espécie de refe-
rencialidade perdida – que, levou Mallarmé à reflexão de “Crise 
de vers” (“Crise de versos”), de 1897, bem como à composição 
de “Un coup de dés” (“Um lance de dados”), no mesmo ano.

Em arte, não somente arte poética nem literária em geral, 
a perda da referencialidade implica na ausência de parâmetros 
composicionais, formativos, de temas orientadores, de princípios 
criativos que deem a dada linguagem em seu material por força de 
certos instrumentos conforme seu meio de expressão uma forma 
que se autentique como estética, jamais pedestre, nem de praxe 
nem corriqueira ou correspondente aos modos de expressão dos 
saberes epistêmicos. Se criar um poema passou a corresponder a 
escrever como se queira para dizer o que se quiser sobre o que se 
pensa e/ou se sente, criar um romance, produzir um ensaio, escrever 
um memorial ou um artigo de opinião não é muito diferente disso, 
distingue-se apenas por: um romance conta uma história, diga o 
que disser; um memorial traça um percurso de vida sob um dado 
aspecto; e um artigo de opinião defende um ponto de vista; já o 
poema não necessariamente tem núcleo mínimo, ou “micróbio”, 
como eu já descrevi. A diferença em poesia não poderia passar 
a ser de mera semelhança por livre correspondência ao que foi 
poesia um dia. Como a poesia já não respondia à funcionalidade 
mais imediata da vida pública e privada, e como ela perde a aura, 
porque o poeta já não é um inspirado exclusivo entre tantas pessoas 
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nem um acontecimento do Deus, agora sua necessidade para o 
mundo se torna alvo não somente de questionamento sobre por 
que permanece. A poesia, portanto, passa a precisar de justificativa 
para existir, sobretudo porque a seu respeito, os bens impingidos 
como mais preciosos do mundo moderno são investidos nela: o 
tempo cronológico medido pelo expediente e o dinheiro.

No entanto, essa visão é produto de livres pensadores, de 
pensadores institucionalizados (acadêmicos) e de artistas intelec-
tuais. Filósofos, teóricos e críticos cuja função social é ocupar-se 
de questionar e de pôr em debate os elementos, produtos e fatos 
da cultura são responsáveis – aqueles que se responsabilizam e 
que são responsabilizados – por isso. Em outros meios, poetas 
menos expressivos, sem muito refletir ou sequer isso, continuam 
escrevendo e se lançando publicamente, saraus continuam existindo, 
e os poetas populares, os poetas de rua e os undergrounds se 
ampliam mais e mais em número. Além do que, à medida que as 
tecnologias de comunicação se desenvolvem, tanto pelos meios 
de impressão quanto pelos meios de transmissão de informação 
em tempo real, assim como à medida que a educação escrita – 
da alfabetização ao chamado “letramento” – ganha mais corpo 
numerando quantitativamente mais pessoas que leem e escrevem, 
poemas e poemas – para bem ou para mal ou nem tanto isso nem 
aquilo – se avolumam. No mundo hodierno, editoras alternativas, 
produção volante impressa, sites, blogs e perfis de serviços de redes 
sociais fazem a poesia ser, dentre os diversos produtos escritos que 
circulam socialmente, senão aquele que mais peças gera, sem dúvida, 
um dos mais produtivos e representativos artefatos recursivamente 
marcados nos diversos territórios da chamada “cultura letrada”.

É preciso entender que a perda de referencialidade artística 
decorrente do fim das predicações poéticas não corresponde a uma 
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crise da poesia, mas antes, a uma crise de sua aura e a uma crise 
do lugar de excelência dos poetas. Logo, o que se torna patente 
em evidência é uma crise do elitismo da escrita poética, do acesso 
educacional (de iniciação) que conferia a certos indivíduos o direito 
de expressar-se pela poesia de modo autenticado. Uma vez que a 
cultura escrita foi se tornando um lugar-tenente das práticas de 
produção de textos em linguagem verbal no Ocidente – a saber, em 
torno do século V desta era – poetas restritos à expressão oral foram 
engolidos pela transmissão de registros da história, e da segunda 
metade do século XVIII para a atualidade os poderes instituídos 
deixaram cada vez mais de ter irrestrito controle sobre a população 
de poetas, de sorte que mais e mais indivíduos passaram a arvorar-se 
do direito de criar poemas para dizer sobre e dizer-se no mundo. 
Sobre isso, saiba-se, nos diversos meios, por mais cêntricos ou 
periféricos que sejam, o princípio de qualidade não se perdeu. O 
que se ampliou, em conjunto com a criação poética e à incidência 
do indivíduo na prática estético-verbal em decorrência da abertura 
do lastro da subjetividade, foram os parâmetros de mensuração da 
qualidade. Por sua vez, evidentemente, os cânones não deixaram de 
existir nem de responder objetiva e até positivamente como valor 
de referência, no entanto, desdobraram-se. Se para Ítalo Calvino 
um poeta pouco referido por escritores de renome, Lucano – já 
citado e comentado anteriormente – passa a ser uma referência de 
sua atividade criativa tão importante quanto Kafka, para o poeta 
brasileiro Gerardo Mello Mourão – que teve reconhecimento tanto 
nacional quanto internacional –, Anselmo Vieira, poeta popular 
cearense da segunda metade do século XIX, é uma referência tão 
relevante quanto Camões. Nesse sentido é que a poeta mineira 
radicada em Goiás, Leodegária de Jesus, entendeu, arrisco dizer, o 
princípio de expressão da subjetividade romântica do eu que diz 
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eu sobre si mesmo como um modo de retratar sua própria vida, 
cuidando de sua existência mais comezinha e voltada a poetas 
do Romantismo brasileiro como principal fonte de referência, a 
exemplo de Castro Alves, quanto ao entendimento que ela produziu 
sobre esse poeta.

Essa exposição apresenta dois tópicos fundamentais à criação 
poética da Modernidade: a perda de referência criativa dada pela 
prédica da prática escrita estética (a respeito da versificação, da 
estrofação, dos gêneros da Poética e da retórica literária), e a 
individuação subjetiva que se abriu a um sem-limite à criação 
verbal. O primeiro caso, conforme já observado, é imediatamente 
objetivo ao segundo. E ambos, diferentemente de levar a poesia a 
uma crise, levou-a ao questionamento do quê e de como fazer – 
isso é mais obra da dúvida investigativa que se formou ao longo 
do século XIX do que de uma crise, mas, insistindo-se em crise, 
o que se pode dizer é que a poesia se tornou mais autocrítica. 
Uma alternativa encontrada pelos poetas foi, em maior e menor 
grau, assumir uma consciência, logo, exercer racionalização de 
pré-comprometimento, de sorte que os poetas passam a impor-se 
restrições em expectativa de benefício à criatividade verbal estética. 
Isso gera uma autorrestrição que, no exercício da criação, leva 
os poetas a conterem mais sua expressividade e observação do 
mundo de modo que o emprego de menos recursos, de menos 
instrumentos, de menos técnicas, bem como a limitação de estra-
tégia e a acuidade mais detida sobre sua visão de participação no 
mundo resultem em mais ou maior benefício à criatividade. Aos 
poetas, segundo a racionalização de pré-comprometimento que 
assumem, deixa tanto de importar o conhecimento de Poética, 
de Retórica e de Gramática, bem como o domínio de um cânone 
impingido como universal, para importar aquilo de poesia que 
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podem realizar para serem peculiares, para formarem seu estilo, 
em vez de ocuparem-se da competência de lidar habilmente com o 
máximo possível de elementos nos limites das prédicas da criação 
poética, até porque as prédicas foram perdendo seu lugar-tenente. 
Aos poetas que decidem tratar do amor, deixa de interessar o 
alcance irrestrito desse tema como um universal, como também 
deixa de ser necessário recorrer ao soneto para tanto. Importa aos 
poetas, pois, dar permanência ao amor e renová-lo conforme sua 
experiência pessoal e de poeta consigo a respeito da observação 
da experiência de outros (e outros não somente poetas) consorte 
à especificidade de mundo em que estão inscritos, que inclui seu 
contexto de valores de mundo e literários. Escrever sonetos que 
tratam do amor, portanto, passa a ser uma escolha e deixa de ser 
o atendimento a uma necessidade predita pela Poética.

A autorrestrição, contudo, recupera, de certo modo, algo de 
clássico que havia na prédica da prática poética. Embora os poetas 
não assumam formulações preconcebidas como ornamentadoras 
do dizer, eles passam a conceber formulações. É como se o tino 
clássico e o tino romântico da criação poética se encontrassem 
frente a frente, de modo tenso, e se dessem um contra o outro 
em um processo mútuo de destruição do alheio que não resulta 
em derruição, mas em incessante construção. Passa-se, pois, a 
afirmar-se negativamente aquilo legado pela poesia de outrora 
para negar esse legado afirmativamente. Essa dupla dicotomia, 
por sua vez, não produz uma nova dicotomia, produz algo da 
ordem do múltiplo. Em vez da Poética que orientava as formas 
para tratamento dos temas, acontece uma poética de poetas, e, 
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em vários casos, poéticas de um mesmo poeta47. Logo, aquela 
recuperação e essa incessante construção resultam em práticas de 
restrição como princípio clássico e como experimento.

Três modos de autorrestrição, que muito bem podem se 
permutar entre si, merecem destaque: um cuja acuidade se ocupa 
de formulações sobre a superfície da linguagem verbal no âm-
bito estético; um cujo interesse se volta à reutilização de formas 
predicativas da tradição; outro que se esforça em concentrar, em 
especificar, contidamente a visão de mundo48. Esses modos podem 
atuar distinta ou simultaneamente sobre o princípio clássico e 
de experimento. Em diversos poetas isso pode ser observado, 
apreciado e descrito como restrição forte e moderada – sendo esta 
passiva de ser forte ou fraca. Em todos os casos, os poetas tendem 
a trabalhar com menos para dizer mais, sempre na expectativa de 
que sua escolha seja benéfica à criação.

É vigente toda sorte de experimentalismo essencial, desde eleger 
material por princípio de reutilização – como grafar ou imprimir 
poemas sobre uma superfície de papelão recortado de caixas de 
transporte de eletrodomésticos ou de calçados – até empregar 

47 Observe-se que isso é bem diferente no passado, a exemplo de Camões e 
de Labé. Esta poeta, igualmente petrarquista como aquele, tem seu modo 
peculiar de tratar do amor via soneto, aquele também o tem, no entanto, 
porque de um período clássico, partem da prédica da criação, enquanto 
poetas posteriores ao Romantismo partem de si no conjunto da cultura 
poética, para somente então se autopredicarem.

48 Esses três casos, neste livro-curso, indicam, respectivamente: o trabalho sobre 
recursiva escolha vocabular com variação semântico-estilística, modo de 
versificação e de estrofação, recorrência de mesmas figurações da linguagem 
em diferentes expressões; atualização de gêneros tradicionais (décima, canção, 
quadras, tercetos, terças-rima, balada, soneto, entre outros); fixação sobre um 
modo de ser/estar/ver/lidar no/com o mundo, de sorte a condensar o eu lírico 
em uma forma de recorrência de sua posição axiológica no conjunto da obra.
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máquinas e ferramentas digitais a serviço da poesia – a exemplo do 
que resulta em e-poemas ou em holopoemas. No entanto, vou me 
deter mais especificamente em poetas que racionalmente se pré-
comprometeram a partir de elementos historicamente empregados 
pela poesia e elementos de usos da língua, além de certas estratégias 
de retórica literária. Se recursivamente um poeta faz uma escolha e 
nela se autorrestringe, por analogia, age à maneira clássica, porque 
segue uma predicação, embora que essa seja autoimposta.

O poeta goiano Heleno Godoy, em Os veículos, seu primeiro 
livro (de 1968), segue à risca a proposta da Instauração Práxis, 
de Mário Chamie. Na medida em que amadurece sua experiência 
sobre a prática escrita da poesia, Godoy deixa Práxis como uma 
prédica de composição poética, no entanto, dela não se exime, 
pois mantém o princípio da palavra-energia da Instauração Práxis 
– isso pode ser observado em seus livros A casa (de 1992), Trímeros 
(de 1993) e A ordem da inscrição (de 2004). O trabalho de Heleno 
Godoy é efetivamente um caso de autorrestrição assimilada como 
princípio clássico e de experimento, de modo forte a moderado. 
No entanto, em relação ao conjunto de sua obra poética, esse 
princípio se torna fraco no livro Lugar comum e outros poemas (de 
2005) e moderado fraco no livro Sob a pele (de 2007). Entenda-se 
que “fraco”, apesar do imediato sentido negativo ou pejorativo, 
não tem esse sentido aqui, pois apenas indica que o poeta não se 
pré-comprometeu conforme se verifica no conjunto de sua obra 
em dado poema ou livro. Como a autorrestrição necessariamente 
não é regular no conjunto da atividade literária de um poeta, ela 
jamais pode ser o aspecto determinante de uma análise, e muito 
menos de uma qualificação sobre um dado poema ou livro ser 
bom, ruim ou qualquer coisa que seja equivalente a isso em maior, 
mediana ou menor medida.
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Restrição como princípio clássico e de experimento

Cabral, Mello Mourão, Barros e Accioly desenvolveram, cada 
qual a sua maneira, um princípio de autorrestrição equivalente 
àquele cuja acuidade se ocupa de formulações sobre a superfície 
da linguagem verbal no âmbito estético. Pode-se dizer que são 
poetas formulares, e isso não é limitado, é restrito. A restrição é 
um princípio das práticas psicossociais, logo, dos indivíduos em 
sua relação com o mundo, que responde à racionalização. Para 
restringir algo, e, no caso do poeta em atividade, para restringir-se, 
quer dizer, autorrestringir-se, é preciso racionalizar. Quando assume 
uma restrição, o poeta se pré-compromete, passa a corresponder 
previamente a algo que exercerá. Nem todos os poetas se autor-
restringem em sua prática criativa, diferentemente dos citados, 
pois a maioria se limita a práticas de escrita poética mediante 
estilos vigentes, de acordo com o gosto e a inscrição em certos 
grupos identitários, fazendo com o tratamento artístico do poema 
seja dado como menos relevante ou até mesmo seja preterido 
em nome do discurso. Conforme o conjunto da obra dos quatro 
poetas destacado, não é porque um poeta se marca estilisticamente 
restringindo escolhas poéticas e linguísticas para ser mais que ele é 
menos profundo. Também não é porque um poeta se autorrestringe 
a partir de um campo discursivo que ele é menos expressivo – para 
tanto basta observar o caso de Drummond a respeito do discurso 
sobre o sentimento de estar-no-mundo marcante no conjunto de 
sua obra. Por sua vez, não é que poetas que se autorrestringem 
imediatamente a partir da superfície da linguagem que seu campo 
discursivo é aleatório, limitado ou de menor pertinência. Embora 
restrições essenciais de tipo autorrestritiva possam ser benéficas 
à criatividade, não é possível dizer que sempre nem a rigor serão 
benéficas, mesmo quando regularmente são – conforme o caso 
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dos quatro poetas citados, além de Drummond –, pois é possível 
que a autorrestrição leve a meras repetições.

No caso específico das formulações poéticas sobre a superfície 
da linguagem, é bastante possível que um dado poeta contemporâ-
neo se restrinja a apenas escrever poemas cursivos em bloco a guisa 
de parágrafo, diga-se, de seis a nove linhas no máximo. É possível 
que esse mesmo poeta evite sempre o emprego de possessivos de 
seu idioma e que recorra frequentemente a aliterações, bem como 
é possível que se restrinja a tratar de temas do campo emocional: 
o amor, a raiva, a decepção, a paixão, o sofrimento, a angústia, 
o desespero, o carinho etc. Todo esse pré-comprometimento 
formular de escrita de poemas necessariamente não garante que 
esse hipotético poeta produza benefício a sua criatividade verbal, 
pois ele poderá sofrer de limitação vocabular, ou – o que talvez seja 
pior – de preciosidade vocabular. Quer dizer, sua formulação para 
a escrita de poemas pode muito bem pecar pela demasia da falta ou 
do excesso, ou ele poderá, inclusive, sofrer do pathos de envolver-se 
sob o encantamento meramente do burilar dessa arquitetura. 
Contudo, se for expressivo, ele poderá chamar a atenção, pois 
variar discursivamente, sendo complexo, sem se repetir ao tratar 
daquele conjunto de temas, sobretudo considerando aquela restrita 
estratégia de composição, implica algo complexo de ser realizado.

Sem tanto rigor formular inventivo, um poeta poderá decidir 
apenas escrever sonetos ingleses à maneira shakespeariana: em 
três quartetos e um dístico. Poderá fazer isso sendo um poeta 
de língua portuguesa, rigorosamente sempre em decassílabos 
de gaita galega (ou moinheira) – aqueles com cesura na quarta, 
sétima e décima sílabas. E, nisso, poderá também não se restringir 
tematicamente, logo, poderá tratar dos assuntos mais diversos, 
desde aqueles de ordem cotidiana àqueles de ordem metafísica, 
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desde aqueles de base heroica àqueles que se envidam de esforços 
sentimentais, assim como desde aqueles metapoéticos àqueles da 
descrição de objetos ou de natureza morta, ou desde aqueles que 
revisam mitos e lendas antigas àqueles que se pautam em mitos 
e lendas modernas – tais as chamadas lendas urbanas e os ícones 
da modernidade. Como no caso do outro hipotético poeta, esse 
poderá não lograr êxito de benefício sobre sua criatividade verbal. 
Poderá igualmente pecar pela demasia da falta ou do excesso. Poderá 
se limitar a um tratamento muito óbvio de seus temas, de mera 
expressão de lugar-comum. Por força de diversos motivos – dentre 
os quais pode-se destacar falta de denodo, de enciclopédia e de 
reflexão sobre a própria escrita e sobre a escrita em geral, o não 
benefício da restrição à criatividade é comum à volumosa maioria 
dos poetas contemporâneos. Acontece que, pela demasia da falta, 
o que parece autorrestrição é, na verdade, restrição incidental 
decorrente de consciência limitada a respeito do fazer poético.

No entanto, esses são casos hipotéticos. Em casos reais, como 
os dos poetas citados, funciona. Cabral progressivamente excluiu a 
marca de expressão do eu e suas variantes em língua portuguesa de 
sua poesia, bem como pouquíssimo demonstrou interesse íntimo, 
e muito menos sentimental, na discursividade do conjunto de sua 
obra. Ele fez uma sequência variável, em diversos de seus livros, 
de poemas em torno da palavra “pedra” e da palavra “rio”. Além 
disso, restringiu seus versos a uma extensão variável entre quatro e 
oito sílabas, prevalecendo aqueles de cinco e de sete sílabas, sendo 
este o mais comum da poesia popular nordestina brasileira – o que 
não deixa de levar em conta sua condição de poeta pernambucano 
conhecedor e interessado pelas cantigas populares e pelo cordel. 
Os três mal-amados, a trilogia Psicologia da composição com Fábula de 
Anfion e Antiode, O cão sem plumas, O rio ou Relação da viagem que faz 
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o Capibaribe de sua nascente à Cidade do Recife, Morte e Vida Severina, 
Uma faca só lâmina ou Serventia das ideias fixas, o conjunto de duas 
suítes correspondente a Dois parlamentos, além de Auto do Frade e de 
Sevilha andando49 compreendem, como se sabe, aproximadamente a 
metade dos livros da obra de poesia de João Cabral. Nesses livros, 
o poeta recorre ao poema longo, no sentido de composição de 
poemas-livro. Marcadamente, em sua produção poética Cabral 
considerou a forma mais extensa do poema como prática criativa, 
privilegiando uma estratégia mista de descrição e narrativa, que 
frequentemente considera a ambiência típica de Pernambuco, 
notadamente entre litoral e agreste, tendo no litoral a cidade do 
Recife como centro e restringindo o agreste ao percurso dos rios 
Capibaribe e Beberibe. Compondo variadamente conforme jogos 
de emprego de aliterações e assonâncias, bem como de sugestões 
rímicas, sem produzir frequentemente rimas propriamente ditas, e 
recorrendo a metáforas que descrevem objetos e seres conforme 
sua concretude na existência, Cabral desenvolveu, no plano da su-
perfície da linguagem, uma poesia peculiar, inconfundível. Embora 
isso, jamais se limitou nessa estratégia de autorrestrição à mera 
repetição de tratamento de seus temas. Igualmente, jamais deixou 
de cuidar dos modos de existência do indivíduo em situação-limite 
da vida, sob as condições miseráveis e sempre atento à relação 
intrínseca entre as pessoas e a natureza a respeito das condutas 
de constituição da cultura.

Em Gerardo Mello Mourão, a ambiência nordestina brasileira, 
notadamente em torno do Ceará – estado de origem do poeta, 
assim como Pernambuco para João Cabral –, a estratégia de au-
torrestrição corresponde ao desenvolvimento de uma poética 

49  Respectivamente: 1943, 1947, 1950, 1954, 1955, novamente 1955, 1960, 1984 
e 1990.
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também de poemas extensos – dos quais pode se destacar o tríptico 
Os peãs (de 1982), que reúne os poemas longos, originalmente 
publicados como poemas-livro, “O país dos Mourões” (de 1963), 
“Peripécia de Gerardo” (de 1972) e “Rastro de Apolo” (de 1977), 
além disso, Invenção do mar (de 1997) e Susana – 3 – Elegia e Inventário 
(de 1998). Menos descritivista do que João Cabral, assim como 
pouquíssimo adido a objetos ou coisas, Mello Mourão se concentrou 
em narrar à guisa heroica a relação entre pessoas da história do 
Brasil – notadamente quanto à constituição da região Nordeste 
–, pessoas de sua família e a paisagem sertaneja e litorânea – mais 
especificamente marítima – do país, constituindo uma espécie de 
origem de formação da nação. Variando a extensão dos versos 
pela via de possibilidades rítmicas trocaicas e dactílicas da língua 
portuguesa segundo jogos de aliteração e de assonância poucas 
vezes recorrendo a rimas, Mello Mourão empregou recursivamente 
uma retórica de ordem genealógica, enredando pessoas de sua 
família a figuras históricas, a exemplo de Dante e de Homero, como 
se atualizasse a busca pela totalidade do mundo medieval latino 
realizada por Dante, na Comédia, em consubstanciação à totalidade 
de mundo tribal aristocrático, logo, fechado, que Homero realizou 
tanto na Ilíada quanto na Odisseia. Essa estratégia busca gerar uma 
espécie de origem simultaneamente mítica e histórica sobre a 
formação do Brasil. Para isso, além da retórica genealógica e do 
jogo poético de sonoridades do idioma, Mello Mourão recorre, 
via intertextualidade, constantemente à colagem de textos dos 
cronistas coloniais, de poetas do Romantismo – como Casimiro 
de Abreu e Castro Alves – e documentos de sua família, além 
de recorrer, via intratextualidade, a seus próprios poemas, um a 
um, cronologicamente. Assim como Cabral, ainda que com uma 
poesia bastante distinta, Mello Mourão produziu sua obra de modo 
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inconfundível no plano da superfície da linguagem, sem jamais se 
afastar de componentes da formação do Brasil – muito embora 
bastante afeito a uma espécie de dívida a Portugal e às narrativas 
históricas “oficiais” sobre o Brasil. De todo modo, quanto ao 
território das condutas, é bastante flagrante a sensibilidade do 
poeta àquilo correspondente às práticas culturais mais gerais e mais 
comezinhas da vida interiorana do Nordeste em um lastro que sai 
dos fins do século XVIII e se estende até meados do século XX.

Manoel de Barros, assim como Cabral e Mourão, certamente 
por ter sido mato-grossense, ambienta considerável parte de sua 
poesia na região pantaneira, ou seja, de sua origem natal. Consoante 
ao que pode ser flagrado como resultado de sua presença empírica 
no Pantanal, Barros põe em cena o estado de existência e os mo-
dos de conduta dessa região brasileira, considerando, sobretudo, 
uma ambiência de infância que o faz recorrer a pessoas de sua 
experiência privada, algo como se mitologizasse a vida que lhe é 
particular, a exemplo do que fez Manuel Bandeira, embora este 
tenha feito aquilo em ambiente urbano. Menos do que escrever 
livros no formato de coletânea de poemas – como é comum à 
produção lírica mais geral –, e mais como fizeram Cabra e Mello 
Mourão, Barros produziu, senão poemas-livro, quase isso. Pode-se 
dizer que em boa parte de sua obra poética os livros são espécies de 
conjunto de suítes, sobretudo porque a maioria de seus poemas se 
enredam mutuamente. Em termos autorrestritivos que se percebe 
na superfície da linguagem, Barros algo que consubstanciou a 
retórica quevedista do Padre Antônio Vieira ao processo metafórico 
de expressão aparentemente teratológica do insólito da poesia de 
Rimbaud com a formulação metafórica da pesquisa folclorista de 
Mário de Andrade à fabulação lendária do imaginário amazonense 
do Raul Bopp em Cobra Norato (de 1931), que desenvolveu um 
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modo de expressão metafórica de tipo animista entre fauna, flora 
e indivíduo humano. Nesse sentido, o desfile de “figuras de pala-
vras” (catacrese, metáfora, comparação, metonímia e sinestesia) e 
“figuras de pensamento” (antítese, paradoxo, hipérbole, paradoxo 
e prosopopeia) é extremamente amplo e variado na poesia de 
Manoel de Barros. Além disso, há marcada produção paratática 
em sua poesia, pois seus versos se apresentam em uma extensão 
sintático-semântica comumente de sentido completo, em staccato, 
sobrepondo-se uns aos outro de maneira mais coordenada por 
justaposição do que de maneira subordinada.

Em Marcus Accioly, a autorrestrição é bastante semelhante a 
dos três poetas destacados – Cabral, Mourão e Barros –, no sentido 
do desenvolvimento de uma estratégia que se permite perceber 
pela superfície da linguagem. Nunca é demais destacar que a poesia 
desses quatro escritores brasileiros é demasiado distinta, logo, no 
que se parecem para o que interessa nesta discussão diz respeito ao 
princípio de autorrestrição que se apresenta pelo modo de expressão 
do emprego da linguagem verbal. Particularmente, diga-se, em sua 
estilística, Accioly recorreu basicamente a três estratégias, as quais 
ele articulou de modo que pareciam indistintas: a oitava decassilábica 
camoniana, ao molde vazado em um único plano e ao tratamento 
descritivo de personalidades não-heroicas à guisa heroica, por obra 
flagrante de oximoro, figura típica da poética camoniana. Quanto 
à oitava decassilábica de Camões, comumente Accioly a expressou 
pela via do esquema de rima que lhe é próprio, no entanto, em rimas 
toantes, e não consoantes; quanto à formulação do molde vazado 
em um único plano, o poeta recorreu ao emprego de parênteses 
para subscrever trechos de versos, versos completos ou conjuntos de 
versos total ou parcialmente em um conglomerado – essa estratégia 
produz poemas que podem ser lidos de uma, duas e três maneiras, 
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conforme se considere apenas aquilo que está fora dos parênteses, 
aquilo que está dentro dos parênteses e o conjunto de fora e de 
dentro dos parênteses – essa estratégia é devida do cubo-futurismo 
russo (a partir de Maiakovski) e italiano (a partir de Marinetti). Por 
sua vez, o tratamento descritivo de personalidades não-heroicas à 
guisa heroica, em geral, recorre à ambiência nordestina, e, assim 
como em Cabral – de quem é imediatamente devedor –, consoante 
a uma lexia e a um imaginário bastante pernambucano, ainda que, 
diferentemente de Cabral e de Mello Mourão, que são bastante 
adidos a seus estados de origem, respectivamente Pernambuco e 
Ceará, a lexia e o imaginário de Accioly se amplia para o Nordeste 
brasileiro como um todo de maneira muito mais evidente. Isso o 
distingue também de Barros, cuja ambiência quase que se restringe 
ao Pantanal mato-grossense. Pela evidente formação materialista, 
Accioly se alinha a Cabral – embora este em um plano progressista, 
logo, ideologicamente mais aberto, e aquele algo que bastante pró-
ximo do discurso marxista quase que propriamente dito, ainda que 
menos à maneira de Manoel de Barros, pois este trata de indivíduos 
os mais comuns do mundo pantaneiro, enquanto Accioly recorre 
a reconhecidas personalidades, ainda que estas, em geral, estejam à 
margem do discurso da “história oficial”. Nesse sentido, vale mais 
uma comparação: enquanto em Mello Mourão as personalidades de 
família e da história respondem a uma idealização da formação da 
unidade brasileira a partir do Nordeste pela via da empresa colonial, 
de maneira fortemente mítico-histórica e fracamente crítico-cultural, 
em Marcus Accioly, assim como em João Cabral e Manoel de Barros, 
as personalidades respondem mais diretamente à materialidade da 
vida segundo as vicissitudes mais duras submetidas aos modos de 
conduta do poder sobre os modos de existência.
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Diante das diversas liberdades e desprendimentos das formali-
dades criativas até o período do Simbolismo empreendidos a partir 
do Modernismo, esses quatro poetas desenvolveram  processos de 
autorrestrição de forte princípio clássico, visto que delineiam, ou, 
diga-se, formulam sua poesia com base em flagrante estratégia de 
composição que se evidencia imediatamente no plano da superfície 
da linguagem. Embora não seja objetivo desta discussão, isso parece 
decorrer da falta de parâmetros de criação poética encetada pelo 
Modernismo. Tal princípio decorre, provavelmente, de uma saída 
para marcar estilo de maneira mais evidente. É certo, conforme 
se destacou, que isso não limita a poesia de tais poetas a meros 
jogos retóricos e poéticos, uma vez que jamais se perdem de tratar 
de maneira muito peculiar a relação entre os indivíduos reais do 
mundo em seus modos específicos de existência diante dos modos 
de conduta próprios da vida pública e privada quanto ao que diz 
respeito a existir – nos casos de Cabral, Barros e Accioly, por 
jamais se afastarem da materialidade própria da vida acontecida 
entre o cotidiano elementar e a história exemplar. Ainda no que 
diz respeito a existir, Mello Mourão, embora se paute na história, 
pauta-se nesta no que há de exemplar e se exime do cotidiano 
elementar, de sorte a idealizar personalidades, espaço e tempo 
em sua poética.

Embora as estratégias composicionais dos quatro poetas 
destacados tenha princípio clássico, não se pode dizer que nisso 
se limitam, pois terminam sendo experimentos, progressivamente 
elaborados e desenvolvidos no curso da carreira poética de cada 
escritor. Isso quer dizer que o desenvolvimento – benéfico à 
criatividade ou não – de estratégias de criação sob princípio clás-
sico não deixa de ser produto de laboratório de linguagem verbal 
estética, logo, desenvolvimento coincidente à experimentação 
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estético-verbal. Trata-se de caso de princípio clássico por redundar 
em um modelo, uma fórmula mesmo, de escrever, bem como 
responde ao experimentalismo porque esse modelo é atingido 
individualmente, uma vez que, depois do Modernismo, já não 
há prédica que oriente, determine e ordene a criatividade. Logo, 
naquilo que é formular, a criação desses poetas deve a bases que 
não da ordem clássica. Já naquilo que o formular gera um modo 
individual de compor, tem-se uma evidente estratégia de criação 
experimental. De modo algum isso corresponder àquilo que fizeram 
os dois poetas mais frequentemente deferidos da Literatura Brasi-
leira desde o Modernismo: Manuel Bandeira e Carlos Drummond. 
Neste, a variedade temática e de formas de composição poética 
jamais permite enquadrá-lo como poeta de princípio clássico, nem 
propriamente experimental – embora haja poemas, jamais livros, 
em que isso possa de algum modo ser flagrado. De todo modo, 
quando isso é flagrante, evidencia-se que ocorre no mínimo de 
sua criação poética, uma vez que a Drummond interessou muito 
mais apresentar um discurso sobre mundo correspondente a uma 
posição axiológica o mais possivelmente comum entre os eu líricos 
de seus poemas. Já naquele, Bandeira, o recorrer a uma composição 
pautada no plano da superfície da linguagem é apenas aparente. Essa 
aparência decorre de Bandeira empregar diversas formas rígidas 
desde a tradição poética do Classicismo português ao Romantismo 
brasileiro, como sonetos, baladas, canções e quadras. Embora isso, 
essas formas não resultam de um processo de autorrestrição de 
princípio clássico nem de experimento. Além do que Bandeira se 
destaca muito mais por eivar-se sobre um discurso de sensibilidade 
intimista bastante parente da sinceridade, no sentido de que, em 
sua poesia, o sujeito empírico, ou seja, ele mesmo, o poeta, suscita 
coincidir muito mais evidentemente com o sujeito lírico, quer dizer, 
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a figura semântica que nos poemas toma a forma de eu lírico em 
seus modos de subjetividade.

Saiba-se, em nenhum dos quatro poetas destacados – Cabral, 
Mourão, Barros e Accioly – falta sinceridade. No entanto, esta, 
neles, tem muito mais a forma poética de uma posição axioló-
gica própria de uma espécie conjunta de descritor e narrador, 
de uma figura semântica que sustém um mundo outro, o qual, 
embora jamais seja indiferente ao mundo mesmo, ao real sensível, 
também a este jamais é igual. A sua maneira, embora de modo 
algum centrado em estratégias de autorrestrição patente sobre 
a superfície da linguagem, o mesmo pode se dizer a respeito de 
Drummond, enquanto em Bandeira há uma constante de teor algo 
que confessional que parece, sugere, convergir sujeito empírico 
para sujeito lírico, fazendo-o parecer um poeta que basicamente 
dilui essa figura semântica.

Restrição forte e moderada (forte e fraca)

Sabe-se que um poema é um produto estético da linguagem 
verbal de forma identificável embora jamais exatamente formu-
lável; sabe-se também que desde seus tipos orais até seus tipos 
gráficos – versificados, cursivos e verbivocovisuais –, um poema 
articula um discurso metafórico conjuntando os mais usuais e 
os mais inusitados empregos da linguagem verbal; bem como se 
sabe que um poema é criação da voz solo de quem se expressa 
metonimicamente em um lastro humano mais amplo, de modo 
que abre um halo na linguagem verbal no qual esta se abisma e, 
abismando-se, mais se alastra em novas e renovadas possibilidades 
de emprego. De posse desse conjunto a respeito do poema, realiza 
restrição essencial do tipo autorrestritiva forte o poeta que faz 
condensar a expressividade de sua poesia desde a superfície da 
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linguagem. Nesse sentido, João Cabral de Melo Neto, Gerardo 
Mello Mourão, Manoel de Barros e Marcus Accioly são poetas 
exemplares de autorrestrição de tipo forte. Esse modo de restrição 
identifica poetas que elegem uma lexia recursiva, abstêm-se de 
gramaticalismos esperados, ordenam limites de versificação e 
de estrofação, recorrem a tropos segundo uma sintaxe também 
recursiva, conjuntam certo temas bem específicos e posicionam 
axiologicamente seus eu líricos em discursos muito semelhantes 
(quando não idênticos).

Equilibrar-se entre razão e emoção para tratar do amor no 
sentido de que este sentimento entusiasma e somente vale a pena 
se for complexo e contraditório, de modo a também equilibrar-se 
entre transcendência e materialidade, conforme é próprio de parte 
destacável dos sonetos camonianos jamais implica em autorres-
trição. Poeta do Classicismo Português, Camões respondeu desse 
modo ao esperado pelo ditame da Poética de orientação erudita 
de sua época. Tanto é fato que ao recorrer a formas medievais da 
poesia ibérica, Camões não se expressava de modo a equilibrar-se 
entre razão e emoção nem a equilibrar-se entre transcendência 
e materialidade. Camões, conforme se sabe, é um poeta de uma 
época predicativa da prática de poesia. Nesse sentido, segundo 
já assinalado, Camões respondeu à restrição do tipo incidental. 
Evidentemente, poetas de épocas predicativas dessa ordem não 
são meramente passivos àquilo ditado pela Poética. Se assim fosse, 
não haveria como distinguir quem foi e quem não foi autor de 
melhor, de razoável, de elementar e de pior ou “menor” realização 
poética. Em tais épocas, poetas se distinguem pelo domínio da-
quilo previsto pela Poética em um plano, digamos, paradigmático. 
Quer dizer: quanto mais um poeta era capaz de ordenar em sua 
criação recursos previstos pela Poética, respondendo de modo 
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autenticável à combinação trina entre gênero, tema e decorum, 
mais valorado ele seria. No entanto, não era somente disso que 
decorria a valoração de um poeta. Como historicamente, inclusive 
no atual estado de sociedades urbanas de indivíduos em fractais, a 
poesia sempre respondeu a pelo menos um mínimo cânone geral, 
considerava-se valorar um poeta segundo respondia à autoridade 
de um predecessor de sua tradição – Sá de Miranda, Petrarca e 
Virgílio, no caso de Camões –, isso no sentido de empreender 
a criatividade sobre os gêneros e os temas, conforme o decorum, 
do antecessor, de modo a reescrever de maneira repetida aquilo 
que já foi escrito até atingir uma modificação estilisticamente 
própria – insista-se, sem jamais escapar do decorum –, como se as 
mesmas coisas de sempre fossem reexaminadas para se atualizarem 
e assim se afirmarem de modo contínuo na vida. Digamos que 
isso se inscrevia no plano sintagmático da criatividade poética. 
Um exemplo: a sinalização, por parte de Petrarca, sobre à dialética 
faltar piedade no tratamento filosófico dos assuntos públicos do 
século XIV é atualizada em vários sonetos de Camões pelo tema 
do “desconserto do mundo”. Como Petrarca se tornou canônico 
também por, em seus sonetos, rigorosamente articular métrica 
e vocabulário de emprego do toscano e da eloquência erudita 
latina em uma sintaxe ordenada de maneira o mais direta possível 
a elementos da Retórica e da Poética, seguir isso como a um 
receituário se incluía na valoração reportada a Camões – a qual, 
notifique-se, ocorreu apenas depois de sua morte. Versado no 
petrarquismo – sabendo-se que Petrarca era devedor da atividade 
intelectual e artística de Dante –, Camões também empreendeu 
modificações de vocábulos da língua portuguesa, bem como inser-
ções de novos vocábulos, algo que imprimindo um ar renovado ao 
idioma. Observe-se que articular gênero, tema e decorum, responder 
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a predecessores canônicos e inovar nesses dois domínios sem 
causar espécie agiam como tópicos dos ditames da Poética, logo, 
poetas eram educados e educavam-se para tanto – evidentemente, 
nem todos respondiam à altura esperada (inculcada), assim como 
passaram adiante na história aqueles que responderam, ou aqueles 
que não ofenderam, ou aqueles que – na pior das hipóteses – se 
indiferenciaram às ideologias dominantes. Embora não haja espaço 
para alongar essa discussão, Os lusíadas, poema que valoriza o povo 
português, circula enquanto o reino de Portugal está sob o jugo 
do reino da Espanha. Isso, à parte a excelência poética da obra, 
torna Camões relevante. Decerto, se não fosse por Os lusíadas e 
a época em que circulou, a lírica camoniana seria, hoje em dia, 
apenas mais uma do Classicismo Português. De certo modo, ainda 
que por princípio nacionalista, jamais revolucionário, Camões, por 
Os lusíadas, imprimiu no senso do povo

Todo esse intervalo concentrado na figura de poeta que foi 
Camões consoante a sua época interessa para demonstrar que a 
formação de estilo em contingência sob restrição de tipo incidental 
não equivale àquilo que fazem os poetas de aproximadamente 
meados do século XVIII até a atualidade. Na medida em que as 
prédicas das idades clássicas vão implodindo o próprio corpo 
porque autentica poetas considerando não somente sua resposta aos 
ditames de criação, mas também sua inventividade, cada vez mais a 
prática criativa da poesia vai deixando de responder a receituários. 
Em cenário onde não há mais princípios nem parâmetros tateáveis 
para a criação poética – levando-se em conta que a distância desse 
cenário para o oposto é curta e que este cenário oposto teve vida 
multissecular –, há uma tendência de sentimento de perda de chão, 
o qual, comumente, teoria e filosofia das epistemes da linguagem, 
das humanidades e da comunicação chamam de crise. Para a 
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discussão aqui desenvolvida interessa considerar que a perda de 
chão deu no seguinte: o que fazer em poesia? Muito menos do que 
sobre o quê ainda escrever e sobre por que escrever, o que fazer 
(ou como escrever) abriu um grande vazio sob os pés dos poetas, 
sobretudo a partir das três décadas finais do século XIX. Nesse 
sentido, o processo autorrestritivo começou a tomar corpo e seu 
exercício mais expressivo gerou a restrição de tipo forte, a qual 
tem evidente figuração de uma busca por um modo de escrever 
consoante – consoante, não conforme – à ordem clássica. Não 
se quer dizer com isso que poetas que se autorrestringem de 
maneira forte recorrem à Poética das idades clássicas. Quer-se 
dizer que recorrerem à formulação de uma prédica, de ditames, de 
um receituário até, mas por si. No entanto, isso, ao contrário do 
que se possa pensar, não tem significado negativo, à maneira de 
escrever empregando compasso, transferidor e régua. O significado 
é antes bastante positivo – embora necessariamente não produza 
efeito igualmente positivo sobre a criatividade. Explique-se: o 
significado positivo disso é que aquela formulação não decorre 
de uma prédica institucional de época, mas da própria decisão 
do poeta, logo, é o poeta quem atua artisticamente de modo a 
sistematizar o conjunto de recursos, temas etc. daquilo que fará 
enquanto escreve. Quanto mais a formulação autorrestritiva do 
poeta se evidencia na superfície da linguagem – quer dizer, na 
materialidade do texto – da maioria de seus poemas, a restrição 
será de tipo forte e tem, por isso, princípio fundamentado naquilo 
que foi a prédica clássica, embora não de maneira necessariamente 
classicizante, pois incisivamente subjetivada.

O caso de Manuel Bandeira, que não é de restrição forte, 
aplica-se de maneira exemplar. João Cabral, conforme destacado, 
restringe seu modo de escrever criando regras para o funcionamento 
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expressivo de sua poesia, a exemplo de um ritmo entre penta e 
heptassilábico, sem necessariamente empregar redondilhos meno-
res e maiores, o emprego de uma lexia metafórica em torno dos 
vocábulos “pedra” e “rio”, entre outros elementos já descritos. O 
princípio clássico como autorrestrição é, embora aquilo, flagrado na 
poesia de Cabral de maneira subjetivada, de modo que ele estabelece 
sua prédica, não responde a uma. Já Manuel Bandeira recorre a 
formas da tradição clássica lusitana e ocidental, ainda que, a partir 
de sua franca adesão ao Modernismo, desrealizando-as. Bandeira 
praticou redondilhos em seus poemas de tom mais popular, bem 
como se reservou a escrever sonetos de forma italiana à maneira 
de Camões, empregando decassílabos heroicos. Escreveu canções 
e baladas, além de haver produzido conforme uma variedade das 
chamadas “formas fixas”, incluindo a prática de modelos de estrofe 
tradicionalmente formulados. Logo, o classicizante em Bandeira 
decorre não de criar uma prédica subjetivada nem de responder 
a uma prédica instituída. Em seu caso, Bandeira subjetiva sua 
restrição porque elege formas da tradição clássica à guisa romântica 
conforme forças modernistas, incluindo que teve incursão, ainda 
que dada como tardia, pelo Simbolismo. Seu processo criativo é 
evidentemente de autorrestrição, no entanto, diferentemente de 
Cabral, moderada forte. Ainda que se flagre em Bandeira poemas 
em versos livres que, se reordenados, correspondem a decassílabos 
e a octossílabos, esse tipo de estratégia criativa se fundamenta nos 
modelos formais da tradição da poesia lusitana, embora operados 
pelos fundamentos modernistas do verso anisossilábico.

Ainda que em Gerardo Mello Mourão sejam flagrantes dísticos, 
tercetos e quartetos, decomposição de decassílabos heroicos, 
emprego da forma geral da elegia e da ode – identificável pela 
eleição vocabular, tom plangente e apologético e por recursos de 
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narratividade –, seu modo de restrição é forte, diferentemente de 
Manuel Bandeira. Embora o emprego de tais recursos, eles não 
são tão recursivos quanto o de sua formulação heroica patriótica 
tão peculiar – e isso se coaduna a seu nacionalismo originalmente 
de base integralista, jamais no limite do panfletário. Ao estetizar 
ancestrais de sua família, Mello Mourão os cambia ao lado de 
figuras históricas de relevância da chamada “história oficial” do 
Brasil, e também ao lado de heróis mitológicos. Mello Mourão 
expressou textualmente isso pela via narrativa nucleada por um 
enredo, como se romanceasse em versos. No entanto, a poesia 
de Mourão chega a parecer um composição em prosa quebrada. 
Isso, evidentemente, apenas de aparência, pois materialmente 
ele desenvolve um jogo prosódico a exemplo do ritmo dactílico 
modelado em um emprego recursivo de assonâncias e aliterações. 
Esse processo responde a uma restrição forte subjetivada, pois 
é obra de uma autopredicação. No caso da relação de Bandeira 
com Manoel de Barros, o mesmo que foi descrito a respeito de 
João Cabral se efetiva. Logo, quase todo o processo é distinto por 
oposição no campo autorrestritivo, porque não se dá a respeito da 
composição de uma mitologia familiar, mas de um investimento 
de caracterização algo que mais pessoal, quiçá ou propriamente 
confessional, no todo discursivo. Já quanto a relação com Marcus 
Accioly, o qual foi muito adido a formas da traição clássica da 
poesia lusitana, há a marcante diferença de Accioly ter se restringido 
sobre a ideia fixa de composição variada da oitava rima, como uma 
espécie de leitmotiv estético-formal.

No caso de Drummond a restrição é moderada fraca. For-
mas da tradição, como tercetos, quadras e o soneto, sabe-se, são 
encontradas em Drummond. A recorrência de um jogo rímico 
interno e externo – tanto via assonância quanto via consonância – é 
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flagrante em sua poesia. No entanto, flagrar constante recorrência 
a formas de tradição não é próprio de sua obra – exceto em Claro 
enigma. Por sua vez, não é possível compor um quadro de recursos 
visíveis na superfície da linguagem recorrentes na maioria de seus 
poemas. Logo, Drummond não se autopredica nesse domínio. 
Expressando-se em uma variação formal dificilmente mapeável, 
Drummond recorre a tantos domínios que a tarefa de descrever 
sua escrita pela superfície da linguagem é inviável. Poetas que 
recorrerem a diversos endereços em seu processo composicio-
nal tendem a compor de modo tão consubstanciado formas da 
tradição segundo princípios de decomposição, reformulação e 
atualização que sua expressão na superfície da linguagem parece 
representar aquilo que em geral se pratica na poesia do Moder-
nismo para a atualidade. Na poesia de língua inglesa, seria o caso 
de Charles Bukowski, no âmbito formal. Isso porque este poeta 
recorreu livremente a diversos meneios poéticos empregados em 
seu idioma a partir daqueles mesmos princípios encetados desde 
o Modernismo. No entanto, Bukowski comumente recorre ao 
desprezo e ao esculacho – sabe-se, ambos são identificáveis devido 
à eleição vocabular e ao discurso. Nesse sentido, Bukowski está 
muito mais próximo de um poeta de restrição moderada forte do 
que fraca, diferentemente de Drummond. Observe-se: enquanto 
a restrição moderada forte de Bandeira é mapeável devido a sua 
predileção pelo reemprego de formas da tradição clássica, a restri-
ção igualmente moderada forte de Bukowski decorre de sua lexia 
centrada no desprezo e no esculacho. Já em relação a Drummond, 
Bukowski se aproxima por seu constante discurso crítico sobre a 
dinâmica política de mundo, no entanto, isso é comumente dado 
em relação ao indivíduo, já em Drummond é dado em relação 
à cidadania, ao povo e à existência humana, e além disso, via de 
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regra, Bukowski semelhou mais algo como um poeta anarquista, 
enquanto Drummond algo que um poeta socialista.

Entenda-se: nenhum desses modos de restrição – forte e 
moderada (forte e fraca) – mapeia um melhor nem um pior poeta, 
em termos opositivos grosseiros. Tais modos apenas mapeiam os 
poetas. Sobretudo, observe-se que a descrição da criação poética 
compreende observar a posição axiológica que o conjunto de eu 
líricos da obra de um poeta discursa em relação a sua estratégia 
expressiva. Sabendo-se que João Cabral expressa, em tom irônico, 
uma condição de vida miserável ou medida no mínimo como quem 
reclama por uma vida humana digna, temos por isso um poeta, a 
princípio, devido à audição. No entanto, se isso fosse critério único, 
Drummond, por expressar o mesmo sem se centrar em um tipo 
humano nem a uma paisagem específica, agiu bem diferentemente, 
pois se abriu a um todo humano simultaneamente mais imediato 
e amplo. Já se o ponto de partida for a autorrestrição que predica 
um modo marcante de expressão na superfície da linguagem, 
João Cabral pode ser compreendido como quem notavelmente, 
e é fato, variou no mesmo. Isso pode parecer cansativo em dada 
perspectiva – ainda que não perca profundidade de expressar 
tensões humanas reais em estado latente. Nesse sentido, Bandeira 
pode parecer um poeta melhor do que João Cabral, pois se dedicou 
a poetar pela voz de um indivíduo perplexo e que parece se vê 
frequentemente acossado pelo mundo, ou seja, mantém recursiva-
mente uma posição axiológica em seus eu líricos, no entanto, não 
se centrou em recursos fortemente autopredicados de expressão. 
Nisso, como em Cabral e em Bandeira a expressividade material 
do texto é mais evidente, se esse fosse o princípio, Drummond 
seria um poeta menor do que ambos. Essas comparações servem 
para enfatizar o que eu disse sobre toda essa análise implicar 
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como procederam esses poetas, e não para mensurar diferenças 
qualitativas entre eles, as quais, conforme indicado, são passivas 
dos elementos tomados como premissas.

Como se sabe, não termina ali. A valoração é fundamental 
não somente no campo textual, mas também no da recepção. Se 
a mediana entre a média crítica especializada e de leitores em geral 
releva mais um poeta desse ou daquele modo de restrição, será o 
poeta relevado aquele a chegar a um público mais amplo, no qual 
há futuros poetas que os tomarão como referentes de criação. 
Esses, por sua vez, terão em tese e a princípio a possibilidade de 
começar por poeta relevado mais do que por outro. No Brasil, 
o resultado vigente dessa mediana corresponde a Drummond, 
pois é o poeta cujo processo de criação sob a via autorrestritiva é 
menos evidente. É preciso ter clareza para o seguinte: o resultado 
de qualificação sobre Drummond não significa, em termos de 
criação poética, ensinar-se a escrever a partir de seu caso. Fica 
evidente, portanto, que a chave é a mediana entre a média dos dois 
campos de recepção mais descritíveis, o da crítica especializada e 
o dos leitores em geral. Como a concepção ideológica de mundo 
e os instrumentos teóricos que orientam a crítica especializada 
se modificam, a educação estético-verbal dos leitores em geral 
também. Nesse sentido, a descrição do processo criativo dos poetas 
listados conforme a intensidade de sua restrição é, de fato, apenas 
uma descrição com base em poetas de qualidade comumente 
reconhecida, e não uma descrição investida em categorizar os 
poetas pela grandeza, muito menos em diminuir outros50.

50  Sobre isso, de exemplo, já assinalei a ampliação de meu âmbito de pesquisa, 
e acrescento, de interesse pessoal, depois que este livro-curso foi finalmente 
concluído em 2017, embora tenha sido revisado em 2018 e novamente 
em 2020. Inclusive, eu poderia modificar muitos parâmetros de minhas 



Estudos de criação poética146

análises neste livro-curso, no entanto, isso faria este produto jamais chegar à 
publicação, pois ao concluir o tratamento de tudo aqui exposto por novos 
parâmetros, não é imprevisível que depois eu viesse a ter novos parâmetros. 
E, em tudo, desde que a proposta deste livro-curso se tornou disciplina do 
Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal 
de Goiás em 2018, conforme eu já disse, variações aconteceram, pois toda 
a proposta aqui apresentada, em termos teóricos e metodológicos varia 
pouquíssimo – quer dizer, tenho novos parâmetros, mas não a ponto de 
mudar tudo radicalmente, apenas muito pouco, por exemplo, recorrendo 
a poetas que não aqueles aqui abordados.



SÍNTESE DE ENTREMEIO

Evidencie-se: poetas são ensinados, embora não deixem de 
autoensinarem-se. Tanto a condição de formar um poeta direta-
mente51 (mais rara no Brasil) quanto a de observar como um poeta 

51  A formação de poetas a partir de cursos ou oficinas não somente depende da 
eficácia da proposta nem do envolvimento pessoal, da dedicação e do denodo, 
mas também nos termos de Vadim Kojinov (1980, p. 5-17), em Poemas e 
poesia, de uma era poética. A bem da verdade, considero isso mais do ponto 
de vista de um contexto favorável, que dizer, de efusão, em que há dedicação 
mais orgânica à poesia, com pessoas se agrupando para discuti-la, debatê-la 
e apresentá-la, um contexto que necessariamente não carece de movimentos 
nem de vanguardas, mas de movimentações, agitações. A partir do início do 
século XX no Brasil, desse foi o caso posterior à Primeira Grande Guerra, entre 
1918 e 1919, durante o período de isolamento físico-social devido à pandemia 
de Gripe Espanhola (Influenza), que antecede a formação do Modernismo, até 
aproximadamente os fins da década de 1930, foi o caso das década de 1960 e 
1970, durante da fundação de Brasília (1961) e as agitações que levaram ao golpe 
cívico-militar de 1964 até o ano da anistia política (1979), e o período atual, 
mais ou menos com início durante o período das Jornadas de 2013, durante as 
agitações contra aumentos abusivos da tarifa de transporte público, que levaram 
a agitações em torno da política de tentativa implementação de Organizações 
Sociais (OS) para incluir a participação do capital privado nos serviços de saúde 
e de educação pública, tudo que, mediante um aparato político organizado, 
levou ao golpe político – sob o princípio de dois pesos e duas medidas – que 
resultou no impeachment da presidenta Dilma Rousseff e terminou dando na 
eleição de candidatos de extrema direita, da frente neofascista encabeçada por 
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se formou a partir de seus esforços produzem estes resultados: o 
poeta foi ensinado (ainda que pareça apenas se ensinar) e ele se fez 
tal porque decidiu aprender a poesia pelo acometimento particular 
de haver a conhecido um dia. Há nisso, sabe-se, afecção. Ilustre-se: 
indivíduos em fase educacional básica mediante situação familiar de 
circulação de livros conhecem simultaneamente a poesia na escola 
e em casa. Embora isso, em uns a poesia produz o efeito de levar 
à vontade de apreciá-la e escrevê-la; em outros, de apreciá-la e não 
escrevê-la; e em outros, nem disso nem daquilo. Ainda isso, mesmo 
que de expressividade limitada à mínima, até mesmo à irrelevante, 
é possível conhecer-se poetas que não leram nem leem poesia. 
Isso decorre de a cultura letrada não depender exclusivamente da 
formação escolar, pautada no princípio de alfabetização sistêmica. 
Com pouquíssima ou nenhuma escolaridade, alguém pode aprender 
a escrever “bem” – veja-se o caso representante da realidade de 
Paulo Honório, protagonista de São Bernardo, de Graciliano Ramos, 
muito embora não seja um caso de escritor propriamente dito, 
contudo, o caso de Giovani, jovem e notável escritor da periferia 
do Rio de Janeiro, que não concluiu o Ensino Fundamental, é 
real. Além disso, poetas populares analfabetos – caso de Pinto do 
Monteiro e de Patativa do Assaré, bem como do provavelmente 
lendário Zé Limeira – produziram poemas sob rigoroso esquema 
métrico, estrófico e rimado. Já se notificou, do consenso teórico 

Jair Bolsonaro, que se tornou e ainda é o presidente da República. Em tempo, 
Vadim Kojinov foi um intelectual russo moscovita do período soviético que, na 
juventude, junto com, época, o também jovem intelectual moscovita Serguei 
Botcharov, iniciou a organização da obra de Bakhtin, ainda quando este estava 
vivo, em 1971, pois faleceu em 1972, tornando-se, Kojinov e Botcharov, os 
primeiros editores daquele grande teórico e filósofo da linguagem, da língua e 
da literatura. Do livro a que me refiro, a discussão de Kojinov está no primeiro 
capítulo de título homônimo ao título do livro, no primeiro tópico, chamado 
“É possível aprender a escrever poemas?”, que traduzi.
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e de lugar comum, que a poesia escrita é originada de formas 
orais. Sabe-se também que, ainda originalmente, poesia e música, 
assim com a dança, eram em geral indissociáveis – e quando não 
pela via instrumental da música, pelo canto. Mesmo depois do 
Renascimento, quando essas três artes trigêmeas multivitelinas se 
dissociaram de modo mais programático, essa dissociação não fez 
com que se apartassem efetivamente, uma vez que a chamada “letra 
de música” (das cantigas, do rock e, no caso brasileiro, do samba 
e do forró entre outros casos) reservam semelhança indiscutível 
com a poesia oral e escrita que comumente circula em livros.

Entenda-se: se alguém pratica a poesia escrita e não leu nem 
lê poemas nos livros, convive desde a infância com cantigas e 
outras formas da “palavra cantada”. Um poeta dessa sorte, de 
todo modo, parecerá sempre muito limitado, pois faltará a ele 
ou denodo, ou enciclopédia ou reflexão – quando não tudo isso 
simultaneamente. É evidente que, uma vez que há um controle 
ideológico tradicionalmente instituído para controlar a cultura 
letrada, o parâmetro dessa observação decorre tanto de observar 
o exemplo do cânone e a resistência do contra-cânone, que, de 
resto, são ambos pautados na cultura escrita deferida pela circulação 
social de poemas na forma impressa ou similar – como é o caso 
dos poemas propagados pelos meios digitais. Embora isso, se 
escrevem linhas que se assemelham a versos, se formam blocos 
textuais que se assemelham a estrofes e se rimam, poetas que não 
leram nem leem poesia aprenderam – jamais pela via institucional, 
mas comunitária – a replicar na escrita aquilo que ouviram e ouvem 
dos modos de “palavra cantada”, ainda que disso sequer tenham a 
mínima consciência. Anoto que jamais conheci algo digno de nota 
nessa matéria. E esse caso, saiba-se, é bem distinto daquele próprio 
dos poetas populares analfabetos, pois estes, mesmo excluídos do 
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acesso à leitura de textos escritos, aprenderam a poesia por seus 
modos tácitos, dadas pela força histórica de formação ideológica 
dos chamados gêneros literários da oralidade à escrita em contexto 
em todo propício, contexto com frequente circulação e apreciação 
de poesia popular.

Em outro ponto, a discussão desenvolvida no andamento deste 
trabalho não visou a descrever por que alguém chegou à poesia até 
tornar-se poeta. Mesmo um estudo de uma série de depoimentos 
de poetas reconhecidos como tais não torna possível essa descrição. 
A memória que atua nesses depoimentos é muito seletiva, e essa 
seletividade opera a afirmar-se de modo bastante argumentativo a 
respeito de por que um poeta depoente se formou tal, e por força 
disso termina por articular de maneira muito privada os momentos 
e motivos que levaram certo poeta à poesia. Em suma: esses 
depoimentos, por mais sinceros e legítimos que sejam, muito mais 
produzem um bem-estar psicológico sobre como se torna poeta 
do que efetivamente respondem ao porquê de base da questão. 
Em outras palavras, essa memória tende a levar o depoimento a 
assumir meneios de ficção. Se eu fosse depor, diria que em minha 
casa havia livros, que minha mãe sempre teve gosto pela leitura, 
que procurou incutir esse gosto não somente em mim, mas em 
minha irmã e meu irmão, que ela cantarolava com frequência, 
que ouvia e cantava músicas conosco, mas isso é uma seleção 
de eventos, não contém tudo, e não consigo reunir tudo, muito 
menos consigo mapear a afecção que me propriamente me levou 
à poesia estando no mesmo contexto familiar de minha irmã e de 
meu irmão, que “sofrerão” tal afecção. Por isso a discussão deste 
livro-curso considerou poetas conhecidos como tais, dado que 
isso é indiscutível e uma vez que os poetas estiveram ou aí estão 
em exercício. Embora se tenha, sobretudo, levado em conta casos 
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canônicos e outros comumente reconhecidos (hegemônicos), a 
tese aqui tem segurança em asseverar sua legitimidade sobre poetas 
desconhecidos, dignos de nota ou não, e, nesse caso, imprecisos e 
irrelevantes – no primeiro caso, quanto aos aprendizes e iniciantes; 
e no segundo caso, quanto a quem fez uma carreira poética que 
somente envolve a parentes e amigos no público – há, além de tudo, 
casos em que críticos especializados emprestam positivamente sua 
palavra a poetas imprecisos e irrelevantes como incentivo à carreira 
de escritor, como uma aposta no desenvolvimento estético-verbal, 
bem como casos de generosidade intelectual.

Elegeu-se poetas dados como notáveis ou excelentes devido 
a quem assina a fortuna crítica, a seu modo de circulação e sua 
recepção pública geral. Enquanto Bandeira, Drummond e Cabral 
fizeram escola, aliás, vêm fazendo – sabendo-se que diversos 
poetas que chegam à vitrine da cena literária neles se fiaram para 
escrever –, Mello Mourão e Accioly estão notabilizados por sua 
criação poética, mas não fizeram escola. Ou seja, a possibilidade 
de encontra-se poetas brasileiros que se fiem em escrever a partir 
daquilo que podem tomar de lição via Mello Mourão e Accioly, se 
existem, é muitíssimo reduzida em relação a Bandeira, Drummond 
e Cabral. De todo modo, a eleição dos poetas serviu, sobretudo, 
para mostrar como a criação poética decorre de uma tradição 
de poesia, dos modos de ser/estar/ver/lidar no/com o mundo 
dessa arte verbal, da educação estética do poeta e de sua atuação 
a respeito das restrições de tipo incidental e essencial, conforme 
as condições de produção e a constituição de posições axiológicas 
entre o poeta propriamente dito e o geral de seus eu líricos.

Restaria considerar tanto os poetas comentados mais dire-
tamente quanto outros em âmbito de pesquisa, para descrever e 
avaliar seu processo criativo e a relação que isso tem com o estado 
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da arte da poesia no Brasil e no mundo. À guisa do que foi desen-
volvido ao longo do desenvolvimento textual deste livro-curso, 
convém a produção poética total do poeta a ser estudado, ainda 
que o trabalho de investigação leve em conta parte da obra, um 
livro ou mesmo uma antologia. Os pressupostos de estudo em 
primeira instância não fogem da Teoria e da Crítica da Literatura, 
no sentido mais cabível à Poética. Logo, deve-se partir da obra 
consoante à materialidade dos textos. Esse estudo, portanto, deve 
ser desenvolvido à maneira de uma investigação de estilística formal 
e estrutural e da poesia em suas relações e motivações sociais na 
história como atenção interessada no campo da História e da 
Historiografia da Literatura, considerando-se patrimonial aquilo 
que a poesia legou e lega a sua criação – no caso, tendo-se em vista 
a poesia no Brasil em observação da poesia no Ocidente, e, se for 
o caso, no mundo. Saber-se-á, com isso, saindo da estilística formal 
e estrutural e da poesia em suas relações e motivações sociais na 
história, que a recorrente adesão a meneios da criação poética 
nacional e ocidental implica afecção, a qual termina por constituir 
uma autoria de posição axiológica específica porque dialógica e 
dialética em relação a visões de mundo parentes e distintas, de 
sorte a descrever se há no poeta estudado uma formação autoral 
transgrediente, de modo que o poeta expresse ou tenha expressado 
cumprir uma responsabilidade, sem necessidade de álibi52.

52 Ao longo de sua obra entre 1919 e 1929, somente aqui e ali considerando 
sua obra até 1939, logo, bem menos posteriormente, Bakhtin se refere à 
responsabilidade com aquilo que diz respeito aos atos humanos no sentido 
de uma consciência sobre ser responsável – não se trata de ser responsável 
em sentido moral, mas na existência, que é histórica e social. Nesse sentido, 
Bakhtin assevera que não álibi para a existência, implicando que ninguém 
escapa de seus atos, tenha ou não tenha consciência disso. Em termos de 
formação autoral, que Bakhtin discute e teoriza em sua fase filosófica, justa-
mente entre 1919 e 1929, fase que não exclui atividades de crítica literária nem 
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Uma vez descrito o geral sobre a posição do poeta estudado 
em relação à poesia brasileira e ocidental, é possível conceber sua 
autoria como assinatura53 em seu contexto, isso, por sua vez, permite 
delimitar sua obra como um ato histórico, porque realizado por um 
indivíduo particular, consistente em uma subjetividade psicossocial 

desenvolvimento de tópicos próprios da teorização da literatura, o esperado 
é que agentes de uma autoria, como poetas, apresentem consciência sobre 
seu papel, sobre seu fazer, e por isso conheçam sua responsabilidade. De 
lembrança, vale observar que Antonio Candido, ao apresentar sua teoria do 
sistema literário em Formação da Literatura Brasileira, topicaliza que autores 
conscientes de seu papel são imprescindíveis à formação, manutenção e 
continuação de uma literatura, seja nacional ou outra.

53 Assinatura, na concepção bakhtiniana, também naquele período de sua 
produção, isto é, entre 1919 e 1929, tem relação com responsabilidade, 
nos termos da nota imediatamente anterior a esta. No entanto, o sentido 
de assinatura reserva algumas complexidades, algumas distintas das com-
plexidades a respeito de responsabilidade. Sobre esta, convém acrescentar, 
até um ato fisiológico precisa se levado em conta, pois todo mundo ao 
realizar um ato, qualquer ato, é responsável por ele e, como dito, não há 
álibi para que não seja. Como a responsabilidade também tem a ver com a 
consciência sobre o ato realizado, isso leva a considerações sobre moralidade, 
por exemplo, a respeito de assumir ou não assumir um ato, mas, de todo 
modo, todo mundo é responsável por qualquer ato realizado, assumindo-o 
ou não. A esse respeito, assinar um documento, como assinar uma obra, 
implica a produção intelectual e/ou artística a quem assina, e isso é tão 
jurídico quanto moral. De exemplo, alguém assina aquilo que não lhe diz 
respeito, falha com a responsabilidade, ainda que juridicamente responda 
devidamente a determinado regime de leis. Por sua vez, a assinatura também 
implica uma imagem conjunta de subjetividade ou de subjetividades, como 
no caso da poesia implica um nome responsável pela criação de sujeitos 
líricos. Nisso, outra complexidade: quem é responsável pela assinatura tem 
responsabilidade, no exemplo da poesia, com os sujeitos líricos criados, 
contudo, como sujeito-semântico, sujeito constituído em um conjunto de 
sentidos acabado (estético), o sujeito lírico é o responsável pelo dizer do 
poema – embora isso, essa condição do sujeito lírico não isenta o sujeito 
empírico (social) da assinatura do âmbito jurídico nem do âmbito moral de 
assinar pela criação daquele.
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de ação estético-verbal sublinhável e que é responsável pela autoria 
de uma criação poética. Como isso decorre em produzir restrição 
de tipo essencial, convém observar em que medida esta é mais ou é 
menos adida às práticas poéticas de tradição, bem como às práticas 
poéticas vigentes ou a uma prática de tipo experimental. Nesse 
sentido, deve-se descrever uma relação de participação identitária 
peculiar e geral a respeito dos papéis assumidos pela poesia no 
mundo, de maneira a entender de que modo o poeta em estudo se 
posiciona a respeito da vida social, de modos específicos quanto 
à história – e, logo, quanto ao contexto de valores de mundo, que 
são sociais. Nesse sentido sempre entram em pauta considerações 
sobre o estado político e econômico do mundo, o assujeitamento 
dos indivíduos e sua reações reais e possíveis diante dos poderes 
instituídos, as condições de potência e de ação, questões em debate 
(como a condição da mulher, entre outras), a perspectiva sobre 
sentimentos recursivamente comuns (como o amor, o ódio, a 
comiseração etc.), e também a perspectiva sobre valores (como o 
dinheiro, o trabalho, a comunicação, a própria poesia etc.).

Essa abordagem sobre a participação identitária peculiar e 
geral a respeito dos papéis assumidos pela poesia no mundo, ou 
pelo menos no Ocidente, termina pondo em cena a investigação 
sobre as condições de produção do poeta em sua atividade criativa 
estético-verbal. Isso recobra considerações a respeito dos meios, 
estratégias, instrumentos e técnicas de compor, de sorte que o 
poeta embora seja um indivíduo assujeitado, é também, consoante 
a sua arte, um sujeito efetivamente agente – quando não assujei-
tador54, conforme o papel que lhe confere sua recepção crítica 

54  Nesse caso, não assujeitador no sentido de quem exerce um poder de 
controle, de regular ou algo semelhante, mas no sentido de que, mediante 
sua recepção, termina circulando como uma referência, de modo que, pela 
circulação, sua obra se torna lida e causa efeito de formação sobre muitas 
pessoas que desejam produzir uma obra.



Síntese de entremeio155

especializada –, até porque, mediante sua circulação, intervém 
por força estético-verbal não somente na arte poética e na língua, 
mas também nos modos de pensar e sentir, e, logo, na ampliação 
das razões e desrazões de sofrer e de, em geral, existir no mundo. 
Nessa altura, o estudo prossegue para considerar a formação do 
poeta, e não apenas sua formação como tal, mas sua formação 
social em sua existência na história e sua formação humana mais 
geral – isso jamais deixa de levar em conta os modos contingentes 
de educação formal e informal nos quais o poeta está inscrito.
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Os textos em sequência correspondem a aplicações daquilo 
desenvolvido ao longo deste trabalho. O texto de pré-aplicação 
coincide com a aquele em que o projeto de pesquisa do qual 
decorre este livro-curso ainda estava em elaboração, “Ensino da 
escrita de poesia como construção de autoria”55. Este é um artigo 
do campo teórico-metodológico deste livro-curso. Teórico, no 
sentido contemporâneo, porque discute “teoricamente” a Teoria 
da Literatura vigente a respeito do conhecimento de literatura, 
segundo sua recepção e aquilo que diz respeito à formação dos 
poetas, no sentido de orientar o ensino de poesia na escola à prática 
escrita de poemas como faz a arte-educação em seu território, 
seja a respeito da música, da dança, das artes visuais e de outras. 
Metodológico porque há uma orientação em torno disto que 
foi destacado: o ensino de poesia segundo sua prática, em vez 
de somente sua teoria e crítica. Como é um artigo centrado na 
poesia em âmbito escolar, não se pretende implicar como tarefa 
da escola a formação de poetas, mas de ampliar a recepção de 
poesia não somente por sua leitura, mas pelo menos pela mínima 

55 Publicado na Revista Brasileira de Literatura Comparada (Qualis A1, à época), 
no. 22, em 2013, p. 199-231.
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experiência de contato com esta arte, conforme se disse, a exem-
plo daquilo que já é historicamente feito pelas demais artes. Em 
sequência, no campo mais propriamente da crítica literária, há 
o ensaio “A precisão necessária da poesia de Heleno Godoy”56. 
Neste, a prática do poeta goiano é analisada considerando-se mais 
diretamente, mesmo que de modo sumário, o quê faz o escritor 
ao criar sua poesia, levando-se em conta sua formação como 
poeta. Todos os livros éditos de Heleno Godoy são abordados 
de maneira entremeada, de modo a mostrar que este poeta opera 
sob autorrestrição de tipo moderada. Finalmente, há o artigo 
“Soneto como variação fixa formal”, que por evidência trata do 
soneto, dado como forma fixa, e isso, no artigo, pelo princípio 
da igualdade na diferença, considerando a diferenciação entre os 
tipos de soneto desde sua origem, no sentido de como esta forma 
predicativa (por força de restrição incidental) passa a ser submetida 
subjetivamente à criatividade livre (por força cambiante entre 
restrição incidental e de restrição essencial). Esse artigo também 
responde diretamente a uma aplicação, ainda que panorâmica, no 
campo teórico-crítico da proposta deste trabalho. Nele, coloca-se 
em análise, mais especificamente, um soneto de Olavo Bilac, um 
de Vinícius de Morais e um de Carlos Drummond de Andrade 
como realizações variantes do soneto, e o poema “O martelo”, de 
Manuel Bandeira, como uma desrealização do soneto57.

56  A ser publicado ainda em 2015 no livro Itinerário: poesia reunida, inéditos e 
dispersos, sob organização de Solange Yokozawa, pela martelo casa editorial.

57 A ser publicado na Revista Texto Poético ainda neste ano, 2015.



Estudos de criação poética158

ENSINO DA ESCRITA DE POESIA COMO 
CONSTRUÇÃO DE AUTORIA

RESUMO: O ensino de poesia é restrito à leitura. Para 
repensá-lo, propomos discuti-lo na Educação Básica por outra 
via: a da prática escrita de poemas. A partir desse objetivo, 
tratamos sobre formar o “aluno escrevente”, não o poeta. A 
proposta se fundamenta no princípio de que poesia é arte e, 
como tal, pode e deve ser ensinada para que produza no aluno 
real efeito de apreciação, análise, interpretação e explicação 
literária. Ensinar pela prática da arte leva o aluno, como aque-
le que escreve e, logo, lê, ao desenvolvimento de autoria, da 
capacidade de dar acabamento a certos acontecimentos do 
mundo a partir de uma posição axiológica, como nos orienta 
Bakhtin, teórico de base de nossa pesquisa. Observamos que ao 
orientar o “aluno escrevente”, podemos nos ocupar do ensino 
das escolas literárias, da estrutura do texto literário, da relação 
entre Literatura e contexto empírico, e da seleção canônica de 
autores e obras de modo presentificado, sem que essas linhas 
de força do ensino padrão de Literatura pareçam um equívoco 
patente. Concluímos, a exemplo do ensino de outras artes na 
escola, que a eficácia do que se faz atualmente apenas tornaria 
a poesia protagonista de seu ensino se ela fosse levada à prática.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de poesia, aluno escrevente, 
escrita do poema.

ABSTRACT: The teaching of  poetry is closed in reading. To 
rethink it, we discuss it in the Elementary and High School by practice of  
writing poems. With this aim, we think in to educate the “scribe student”, 
but not the poet. The proposal is based on the principle that poetry is art, 
therefore, can and should be teached to the student for produces real effect 
by literary fruition, analysis, interpretation and explanation. Teaching the 
practice of  art takes the student, as one who writes and reads, develop yours 
authoring as ability to assume an axiological orientation in aesthetic activity 
about the life, according Bakhtin, our theoretical base to research. We note 
that for educate the “scribe student” can teach about literary schools, the 
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literary structure text , the interrelationship of  literature with empirical 
context , and the choice of  canonical authors and works without those lines 
from standard teaching by Literature seem a blatant mistake. We conclude 
that the effectiveness of  teaching poetry just makes the protagonist if  it is 
put into practice, such as the teaching of  other arts in school.

KEYWORDS: Teaching poetry, scribe student, writing the poem.

Congressos, seminários, simpósios, bem como revistas especia-
lizadas (acadêmicas e de circulação comercial), livros e programas 
de disciplinas dos cursos de graduação e de pós-graduação em 
Letras e Linguística se apresentam com discussão, descrição, crítica 
e estratégias a respeito do ensino de Literatura na Educação Básica, 
notadamente quanto à prosa de ficção e à poesia. Em uma primeira 
observação, parece que a Literatura é protagonista desse cenário. 
No entanto, o corpo mais presente e em ação diz respeito às 
estratégias de ensinar, ao que se chega pelo caminho da discussão, 
descrição e crítica. Quanto a este último ponto, comumente se 
considera o ensino vigente negativo por se concentrar na descrição 
característica das chamadas escolas literárias, bem como por se 
fundamentar em um cânone cuja seleção de autores e obras é 
apenas repetida sem debate. Habita o interior da protaganização 
das estratégias, a discussão em torno do leitor, no sentido de que o 
ensino de Literatura não realiza efetivamente o chamado letramento 
literário. Isso tudo, por parte dos meios, instituições e sujeitos que 
se dedicam ao que está posto, é dado com legítimo interesse de 
transformação – deseja-se realmente construir uma sociedade leitora 
de Literatura, uma sociedade que aprecie a Literatura integrada 
à vida em geral, em suas nuanças públicas e privadas. Contudo, 
ainda que o dedo contra o Estado e suas políticas de ensino esteja 
sempre em riste, não há uma rebelião instalada, pois, não-raro, a 
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carência de autocrítica por parte de muitos dos sujeitos que se 
preocupam e se ocupam do problema cega-os diante do fato de 
que são agentes do ensino de Literatura.

Fundamentados no andamento de nosso projeto de pesquisa 
“Estudos de poesia: subjetividade, recepção, ensino e criação” –, 
considerando projetos inclusos sob orientação (de licenciatura, 
bacharelado, mestrado e doutorado) e também duas disciplinas, 
sendo uma de pós-graduação e outra de graduação –, bem como 
nos estudos da “Rede Goiana de Pesquisa em Ensino e Leitura 
de Poesia”58, não deixamos de nos inscrever em muito daquilo 
que acabamos de apresentar. Contudo, temos algumas ressalvas. 
Dentre elas: não julgamos que o ensino das chamadas escolas 
literárias, assim como o ensino do cânone, seja necessariamente 
um equívoco, e muito menos um erro. E, embora seja de fato 
devida a relevância dada à recepção, porque põe o leitor em foco, 
ressalvamo-nos de que tanto o ensino de Literatura no processo de 
formação do profissional em Letras quanto seu ensino na Educação 
Básica é pautado na leitura, de modo a pouquíssimo considerar, 
quando não preterir ou até se indiferenciar à escrita. Propomo-nos, 
portanto, a tratar mais especificamente do ensino de poesia, pondo 
em tese que para a Literatura se tornar protagonista de seu ensino 
ela precisa ser praticada durante o processo de educação. Sobre 
isso, cabe considerar que o aluno escrevente, assim como o poeta, 
inscreve-se, simultaneamente, no polo de produção e no polo de 
recepção, pois quem escreve, lê.

Observaremos que a poesia pode muito bem ser avaliada, assim 
como pode integrar o processo de avaliação do aluno no que diz 

58 Doravante: Rede. É importante acrescentar que a Rede, a depender da ação 
em curso, recebe auspícios da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Goiás (FAPEG).
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respeito ao desenvolvimento de habilidades e de competências 
sobre o conhecimento de Língua e de Literatura. Se há uma seleção 
canônica de poetas e obras, se há concursos e prêmios literários 
concernentes à criação poética, bem como há apreciação crítica 
mais positiva sobre certo poeta, livro de poesia ou poema em 
comparação a outros, logo, há evidente princípio de avaliação. Se 
há princípio para ler, quer dizer, para desenvolver crítica (apreciar, 
analisar, interpretar e explicar), há, portanto, princípio para escrever. 
E, assim como uma teoria da leitura deve ser sensível à variedade 
de poemas existentes, uma teoria da criação também deverá ser 
sensível a uma variedade de escrituras59. Cabe nisso não exatamente 
derruir os conteúdos do conhecimento de Literatura quanto ao 
ensino de poesia. Não se trata de deixar de descrever e mostrar 
como e por que Gonçalves Dias é romântico em relação a como 
e por que Castro Alves o é de outro modo, bem como deixar 
de proceder da mesma maneira em relação a esses dois poetas e 
Camões, dentre os clássicos da Língua Portuguesa, e Drummond, 
dentre os modernos. Também não se trata de deixar de lado 
Camões, Gonçalves Dias, Castro Alves e Drummond, porque 
canônicos, para substituí-los por Pero de Andrade Caminha, Sousa 
Caldas, Laurindo Rabelo e Gilka Machado, porque preteridos ao 
largo do processo de seleção de poetas relevantes da Língua Por-
tuguesa. Cabe, na verdade, levar o aluno a intervir nesse conjunto, 
não apenas lendo poemas para responder questões de atividades 

59 Tomamos esse termo emprestado da Crítica Genética (LEBRAVE, 2003; 2006; 
WILLEMART, 1993, 2002; ZULAR, 2002), porquanto diz respeito ao processo 
de criação, cujo resultado é o escrito. Quer dizer: a escritura é concernente 
a todas as etapas ou fases da criação verbal (impulso, plano, arquivos, ras-
cunho, rasura, colagem, corte, seleção, técnicas de escrita, experimentos 
etc.), enquanto o escrito (poema, romance, conto etc.) é aquilo dado como 
produto final (definido ou temporário) daquele processo.
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analíticas, mas escrevendo poemas à maneira de, primando pela 
comparação entre o modo de compreender e lidar com o mundo 
por parte do aluno em relação aos poetas, poemas, épocas, estilos 
estudados. Nesse sentido, processualmente o aluno desenvolverá 
autoria como capacidade de dialogar textualmente com o mundo, 
o que não tem como expectativa torná-lo poeta. Aliás, este último 
ponto é óbvio, como já observou Drummond (1974) a respeito, e 
ainda assim merece destaque, pois sempre é preciso enfatizar que 
não se orienta a Arte-Educação na escola na vã e desnecessária 
esperança de que os alunos se tornem escultores, pintores, músi-
cos, dançarinos, atores60. Isso pode ser considerado em analogia 
à Educação Física, que não tem como finalidade formar atletas, 
mas educar o corpo e promover a saúde. Se toda sorte de conhe-
cimento escolarizado tivesse como finalidade a profissionalização 
especializada, a escola jamais deveria congregar conhecimentos e 
muito menos interdisciplinarizá-los, pois, ao estudar matemática, 
geometria e trigonometria, o aluno seria obrigado a especializar-se 
em ciências exatas, e isso poderia entrar em conflito com o estudo 
de história e filosofia.

Em tempo: a escrita de poesia se ensina (LONGINO, 1996), 
do contrário, poesia não é arte, dado que se ensina a cantar, a 
dançar, a pintar etc. Para que esse princípio seja eficaz em âmbito 
escolar, é preciso considerar as quatro linhas de força no ensino 
de Literatura na Educação Básica, a saber: o ensino das chamadas 
escolas literárias, o ensino da relação entre Literatura e o contexto 
na qual está inscrita, o ensino da estrutura literária, e o ensino de 

60 A afecção que a arte em geral produz sobre os indivíduos, no sentido de 
tornar um apreciador em um produtor, quer dizer, fazer o leitor de poesia 
(inclusive aquele que arrisca um versinho ou outro) tornar-se poeta, é 
demasiado microfísica para ser dada teoricamente a ponto de tratar de 
todos os casos.
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uma seleção canônica de autores e obras. Isso é feito via leitura, 
e pouquíssimo ou de modo algum via escrita. Peca-se, é fato, em 
muito concentrar-se nesses conteúdos e pouco na leitura de obras 
literárias propriamente ditas. Contudo, apenas a leitura de obras 
em ambiente de debate não tornaria a Literatura protagonista de 
seu ensino, se sua prática, quer dizer, sua escrita não estiver em 
cena também. Além daquelas linhas de força, porque não são 
necessariamente equívocos – como já dissemos –, mas também não 
compreendem um modelo estanque, deve-se acrescentar a relação 
entre Literatura – em nosso caso, especificamente poesia – e a 
experiência do vivido, bem como se deve convocar para o diálogo 
autores e obras preteridas pela seleção canônica. Desenvolver 
essa discussão envolve tratar de autoria e da tomada do processo 
de leitura (apreciação, análise, interpretação e explicação61) por 
inversão, no sentido de gerar um efeito de não somente olhar para 
o objeto (o poema), mas também de produzi-lo.

Para tratar de autoria, partimos de Bakhtin (2010, p. 173-192), 
quanto ao ensaio “O problema do autor”. A primeira coisa a desta-
car a respeito é a distinção entre autor-pessoa e autor-criador. Dado 
um aluno, é preciso ter em mente que este é um sujeito escrevente 
em potencial. Como tal, ele tem pessoalidade, história e socialidade 
relativas a sua língua, cultura local e geral (mais restrita, a regional; 
e mais ampla, a nacional), bem como a sua vida doméstica (sempre 
relativa à vida comunitária, porque envolve a vizinhança, os parentes 
e, não-raro, igreja ou outros grupos constelares) e aquilo que está em 

61 “Explicação”, neste artigo, segue a ressalva a seu sentido dada por Macherey 
(1971, p. 75-79), a respeito de atender à pergunta “Como é feita a obra?”, 
sobretudo porque estamos fundamentados em princípios de autoria e de 
subjetividade quanto à atividade criativa da escrita poética. Devido a isso, 
na escala do processo de leitura, a “explicação” se encontra no ponto final, 
aquele que de fato daria conta da obra.
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curso segundo as políticas públicas de ensino da Educação Básica. 
Uma vez alfabetizado e em processo de letramento, quer dizer, 
orientado a ler e a escrever processualmente a seu desenvolvimento 
sócio-cognitivo e intelectual-emotivo, esse aluno sai de seu estado 
de potência como escrevente e entra no estado de ação como 
tal. Se nosso hipotético aluno se torna Manuel Bandeira, ele é o 
escritor, o poeta – um indivíduo como pessoa física, com inscrição 
cidadã reconhecida. Reservadas as diferenças entre ser criança ou 
adolescente em relação a ser adulto, o aluno escrevente equivale 
ao poeta. Já o autor-criador é uma função estética que engendra a 
obra de arte da criação verbal. Em poesia62, essa função equivale 
a dar forma – logo, a materializar pela linguagem verbal – a uma 
relação entre o que se convencionou chamar de “eu lírico” – que 
é uma instância do enunciado – e o mundo que lhe diz respeito, 
quanto a configurar aquilo que Bakhtin chama de presença ou 
orientação axiológica, quer dizer, uma posição de avaliação ética na 
contingência de confluência entre o autor-pessoa e o autor-criador, 
o que sempre diz respeito à sociedade de certa cultura em dada 
época. Nesse sentido, observe-se que “O autor ocupa uma posição 
responsável no acontecimento do existir, opera com elementos 
desse acontecimento e por isso a sua obra é também um momento 
desse acontecimento” (BAKHTIN, 2010, p. 176). A estratégia do 
autor para atingir isso é a de dar um acabamento (de formar uma 
imagem via condensação pela linguagem verbal) a uma imagem do 
mundo, o que produz uma realidade autossuficiente, mas jamais 
indiferente à realidade mesma. Ciente desse processo, o mediador 

62 Bakhtin não trata desse gênero, dado que se ocupou em sua obra teórico-lite-
rária, basicamente, do romance. No entanto, ele dá abertura a fundamentos 
gerais da criação verbal. Ele entrevê, ainda que muito de passagem, a poesia 
(a lírica) e, por isso, permite-nos construir elementos teóricos mais especi-
ficamente a respeito da autoria do poeta.
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– aquele que ensina na escola, ou seja, o professor – precisa se 
instalar no ensino de poesia, previamente à orientação pedagógica, 
na mesma ordem. Quer dizer, deve ele se colocar na condição de 
autor. Vejamos isso observando a conduta criativa.

O poeta sempre olha algo, alguém, o mundo. Sempre o mundo 
que lhe é conhecido. Mesmo quando imagina, quando escreve aquilo 
que se considera fantasioso, o poeta o faz a partir do mundo que 
ele conhece, pois se diz absurdos – como fazia Zé Limeira – ou 
se diz algo muito “estranho” à experiência inteligível ou sensorial 
mais geral – como faz Manoel de Barros –, o poeta realiza tais 
coisas pela linguagem verbal como obliteração, deformação, fuga 
ou o que o valha a respeito do mundo por ele conhecido – afinal, 
“por meio da palavra, o artista trabalha o mundo, para o que a 
palavra deve ser superada por via imanente como palavra, deve 
tornar-se expressão do mundo dos outros e expressão da relação 
do autor com esse mundo” (BAKHTIN, 2010, p. 180). Assim, se 
em um dado poema uma vela canta, é porque pessoas ou pássaros 
cantam. Logo, a vela é dada como uma pessoa ou um pássaro, 
ou se um poema diz de um homem sem sombra, o que é um 
absurdo, diz porque há homem e sombra – aquela imagem, pois, 
produz sentido por uma obliteração que nega um fato do mundo 
conhecido: os homens têm sombra.

O olhar do poeta é principalmente o saber, o conhecer que 
mantém na memória e na lembrança. Embora os historiadores 
comumente tratem da memória como algo do domínio indivi-
dual integrado indistintamente ao domínio coletivo, distingui-la 
da lembrança produz efeito mais objetivo para nossa proposta, 
porque a prática poética no curso da história, sobretudo a prática 
da lírica, mostra-se como exercício de subjetivar o mundo e aquilo 
que é deste. Isso significar tomar o mundo para pertença e dar-se 
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à pertença dele, assumindo uma posição axiológica mediante 
certos acabamentos da vida. Consideramos que a memória contém 
imagem ou conjunto de imagens que habita um lugar acessível ao 
pensamento reflexivo, crítico, objetivo ou racional dos indivíduos. 
Ao descrever que “A memória é vida, sempre carregada por grupos 
vivos (…) ela está em permanente evolução, aberta à dialética da 
lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações 
sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptível 
de longas latências e de repentinas revitalizações”, Pierre Nora 
(1993, p. 9) nos faz observar que, por mais que a memória emane 
da espontaneidade, ela se inscreve em uma intensa relação com o 
pensar. A memória se instala na mente pelo que vivemos, experi-
mentamos, aprendemos no passado, porém, porque viva, porque 
sempre estamos na atividade de exercê-la, ela “é um fenômeno 
sempre atual, um elo vivido no eterno presente” (NORA, 1993, 
p. 9). Isto de vivido, experimentado, aprendido no passado que 
sempre se apresenta de modo presentificado toma uma forma 
na mente, uma forma algo que objetal, às vezes de monumento, 
uma forma de coisa, de evento, de fato, uma forma substantiva. 
Contudo, porque viva, a memória se materializa com o impulso da 
lembrança. Esta é aquilo que se manifesta repentinamente em nossa 
mente. A lembrança acontece na memória tornando o passado 
tão presente que ele chega a acontecer de novo no sentimento. É 
como se a memória fosse uma vida que constantemente se sabe 
viva e se dinamiza em um presente que não se encerra, enquanto 
a lembrança é uma vida que muito repentinamente se manifesta a 
partir de dentro da memória. Esta e aquela atendem, em criação 
poética, a dicotomias várias, tais: injunção e inspiração; emoção 
intensa que faz cantar falando e música que se faz com ideias; 
esforço, ou rigor ou arquitetura e espontaneidade, ou irrupção 
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ou impulso. Sobretudo em termos educacionais, o que Pierre 
Nora chama de “dever de memória”, porque “faz de cada um 
o historiador de si mesmo” (1993, p. 17) é fundamental para 
aliar a atividade de prática poética como autoconscientização da 
identidade, principalmente se exercido (o “dever de memória”) 
em comunhão com a lembrança, porque intima o sentimento de 
pertença a um grupo. A memória e a lembrança correspondem ao 
direito de exercer a humanidade porque decorrem da experiência 
do indivíduo em sua condição de gente em inter-relação com sua 
experiência do vivido socialmente, uma vez que uma e a outra 
se integram e somente acontecem de existir na história, porque 
somente há alguém quando diante de outrem consubstanciados 
em um conjunto unitário, em conjuntos de intersecção e como 
singularidades. Alguém, pois, somente existe porque está na história 
como ser humano, indivíduo de certa inscrição identitária coletiva e 
sujeito singular dotado de particularidades em simultânea dialética 
e dialogia às generalidades.

Pensando no caso de Manuel Bandeira, não dá para dizer que 
foi simplesmente um poeta que diante da vida de repente via que 
um poema estava ali em algo, em alguém, em um fato etc., dado 
que ficou conhecido como um “poeta inspirado”. Ainda que se 
acredite na anedota de Michelangelo, aquela em que este diz ter 
visto um anjo no mármore e esculpiu a pedra até libertá-lo, é patente 
que há no processo de criação artística atividade intelectiva, e não 
apenas mãos animadas sui naturalis que revelam uma peça apenas 
fruto da intuição. A importância que o poeta inspirado confere ao 
que de repente lhe ocorre, ao que de repente suscita emoção ou 
que provoca a sensibilidade é, propriamente, decorrente de um 
método. Este, visto que partimos de Bakhtin, procede em gerar 
um acabamento que corresponde àquilo que o autor assume como 
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posição axiológica no mundo pela via de uma exotopia, dado que: 
“[n]enhum entrelaçamento de procedimentos literários-materiais 
(…) concretos (…) pode ser entendido do ponto de vista de uma 
lei literária esteticamente estreita (…), isto é, pode ser interpretado 
apenas a partir de um autor e de sua energia puramente estética” 
(BAKHTIN, 2010, p. 1983). O chamado “poeta inspirado”, nesse 
caso, embora seja a pessoa de quem a lembrança emana, assume 
na escrita uma posição que lhe é externa, porque encerra a lem-
brança em uma forma acabada em específico, que jamais é igual à 
lembrança toda, principalmente porque é expressa via linguagem 
verbal e porque assume a responsabilidade de sensibilizar, de dizer 
respeito a outrem – tanto àquele que poderá ler o poema quanto 
àquele que é todo mundo no acontecimento do real. Logo, como 
autor, o poeta é alguém que media certa parte eleita pelo seu eu 
em relação à dada parte que diz respeito a outro, porque senão 
o poema será ilegível ou mera confissão informada. Justamente 
a memória assume o papel de geograficalizar método, saberes, 
experiência do vivido etc. como se tudo isso sempre estive estado 
aí do modo que se encontra hoje, à medida que a lembrança surge a 
partir de dentro desta geografia e sobre esta se espraia imprimindo 
o singular da intimidade no geral da identidade.

A título de ilustração, consideremos o poema “O martelo”:

As rodas rangem na curva dos trilhos
Inexoravelmente.
Mas eu salvei do meu naufrágio
Os elementos mais cotidianos.
O meu quarto resume o passado em todas as casas que 
habitei.
Dentro da noite
No cerne duro da cidade
Me sinto protegido.
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Do jardim do convento
Vem o pio da coruja.
Doce como arrulho de pomba.
Sei que amanhã quando acordar
Ouvirei o martelo do ferreiro
Bater corajoso o seu cântico de certezas.
(BANDEIRA, 2006, p. 45)63

Observe-se o poema pelo título, “O martelo”. Da leitura, 
note-se que o mesmo não descreve o objeto que lhe dá título. 
Quer dizer, lendo-se o poema, não identificamos uma apresentação 
de um martelo, do que vem a ser este objeto, de como ele é nem 
de como deve ser um martelo. Também não identificamos uma 
expressão daquilo que faz um martelo nem sobre aquilo para 
que sirva um martelo, bem como não dá para saber, no poema, 
por que há martelos no mundo. Não há isso nem aquilo sobre os 
martelos em geral nem sobre um martelo em específico. De todo 
modo, o título especifica, determina, discrimina um martelo em 
particular, dado que diz “o”, e não “um” martelo. Note-se que o 
martelo propriamente dito ganha expressão apenas no penúltimo 
dos catorze versos. Podemos dizer que o eu lírico dado pelo poeta 
algo que se impressiona de um martelo em particular, de um dado 
ferreiro, e porque aquele objeto, sem dúvida, amanhã – decerto 
como diariamente – imprimirá certezas de modo muito resolvido, 
porque corajoso, ele tem relação com aquilo que ao eu lírico é 
garantido: a salvaguarda de seus “elementos mais cotidianos”, que 
certamente correspondem ao que está guardado em sua memória, 
tudo que vem do passado e que faz parte de sua intimidade, uma vez 
que esse passado está resumido no quarto (lugar particular, íntimo) 

63  Este poema poderá ser consultado também em uma edição de seu livro de 
origem (Lira dos Cinquent’anos, original de 1942) ou em uma edição completa 
da poesia de Manuel Bandeira (Estrela da vida inteira).
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desse sujeito “em todas as casas” que habitou. A convicção de que 
ouvirá o martelo do ferreiro amanhã é equivalente à convicção das 
coisas pessoais indeléveis que o eu lírico tem consigo.

Acontece ao poeta, por algum motivo que não podemos 
mapear, dizer de suas coisas íntimas que são inexoráveis. Não 
sabemos que coisas são essas, pois não são ditas, mas sabemos que 
elas habitam sua memória, uma vez que se resumem de seu passado. 
Se o poema fosse encerrado no verso “Doce como um arrulho de 
pomba”, seria apenas uma confissão. Uma vez que essa confissão é 
dada em relação à convicção de que ouvirá o martelo amanhã e de 
que deste ouvirá, “seu cântico de certezas”, o poema marca uma 
posição axiológica no mundo: o eu, que diz a confissão, por dizer 
disto, personaliza-se, mas também se despersonaliza, para dizer a 
outro que sua certeza é comum ao mundo, assim como são todas 
as certezas alheias. Para dizer que nossas certezas particulares são 
coisas que ouvimos no íntimo, necessariamente não precisamos 
falar do ranger de rodas de um trem, de um pio de coruja nem 
de uma batida de martelo. Esses elementos, para um poeta como 
Manuel Bandeira, decerto ocorrem do olhar que este confere ao 
mundo: um olhar sempre muito particular, muito íntimo, voltado 
para as coisas mais vizinhas, mais convividas. Isso, sem dúvida, 
é obra da espontaneidade, do impulso, da irrupção, do cantar 
falando que decorre de uma emoção intensa, da “inspiração”. Mas 
há nisso uma regra: o poeta se interessa por aquilo que lhe é mais 
íntimo, por aquilo que lhe acontece de sentir mediante àquilo com 
que convive na experiência mais comezinha. Logo, para escrever 
segundo Manuel Bandeira, é preciso pensar: há particularidades 
minhas ou um particular meu – que necessariamente não preciso 
descrever nem nominar – que me é tão certo a ponto de eu ser 
capaz de relacionar a algo que me é externo e com o qual convivo? 
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O elemento externo principal é um objeto, cujo nome comum 
será o título de meu poema, a partir do princípio de que eu não 
descreverei esse objeto, dado que o relacionarei, em alegoria, 
àquilo que me é particular? Pensar sobre isso deverá orientar a 
conduta do mediador para auxiliar a ação de escrita do aluno. 
Evidentemente, essa orientação não levará apenas a escrever um 
poema a exemplo de “O martelo”, mas também a quando algo 
assim tomar corpo na emoção repentinamente, se o indivíduo no 
processo de letramento literário estiver inscrito em uma recursiva 
prática de escrita, aquela atividade deixará registrada no sujeito 
o efeito de permiti-lo se orientar quanto a exprimir-se em sua 
relação com o mundo e o outro. O propósito profundo de uma 
prática dessa natureza é educar os sujeitos para que consultem 
sua autoconsciência individual e para que investiguem e indaguem 
a consciência coletiva, pois, uma vez que a poesia está aí a pelo 
menos algo em torno de três mil e quinhentos anos sem nunca 
haver se dado como gênero utilitário, ela é capaz de resistir à força 
das ordens de poder que politicam a vida comum naturalizando 
saberes e valores de uma hegemonia de controle.

Tomando especificamente a prática de escrita da lírica confor-
me mais consensualmente entendida, como voz poética de uma 
subjetividade que diz eu partir de si mesmo, aquele efeito que o 
aluno escrevente aprenderá com a atividade de criação anterior-
mente descrita será, decerto, mais eficaz, uma vez explicado pela 
seguinte observação de Bakhtin (2010, p. 187-188):

(…) para a lírica, a crise de autoria sempre tem menor im-
portância (…); a vida se torna compreensível e ganha peso 
de acontecimento apenas de dentro de si mesma, só onde 
eu vivencio enquanto eu, sob a forma de relação comigo 
mesmo, nas categorias axiológicas do meu eu-para-mim: 
interpretar significa compenetrar-se do objeto, olhar para 



Estudos de criação poética172

ele com os próprios olhos dele, renunciar à essencialidade 
da nossa própria distância em relação a ele; todas as forças 
que condensam de fora a vida se afiguram secundárias e 
fortuitas, desenvolve-se uma profunda descrença em qualquer 
distância (…). A vida procura recolher-se ao esquecimento 
adentrando a si mesma, migrar para sua infinitude interior, 
teme as fronteiras, procura desintegrá-las, uma vez que não 
acredita na essencialidade e na bondade da força que forma 
de fora; rejeição do ponto de vista de fora64.

Logo, a criação pela lírica de tradição produz um efeito de 
entendimento do sujeito em relação a si mesmo, muito embora 
habite a discussão de Bakhtin um teor negativo, que faz saber dessa 
lírica como uma intestinação de si para si que se faz alheia ao mundo, 
dado que o esteta, a serviço de investigar a criação do romance, 
alheia-se do fato de que o eu lírico, como sujeito do enunciado, 
como autor-criador, como função semântica dada pela estética da 
linguagem verbal, é metonímico e desdobra-se (COMBE, 2009-
2010, p. 112-128). Quer dizer: o eu lírico estabelece uma imagem 
de si na medida em que estabelece uma imagem do outro, dado 
que a este comove e faz com que se mova na integridade da vida.

De todo modo, aquela atividade de escrita, como qualquer 
outra que diga respeito à poesia, é sempre bastante avizinhada 
de ser fadada ao fracasso. Isso digo com base em nosso capítulo 
“Por uma desestabilização da leitura de poesia no Ensino Médio” 
(BUARQUE; BARROS, 2012, p. 75-89), resultado dos estudos da 
Rede, no qual descrevemos o cenário de ensino de poesia: lugar 
em que a leitura de textos poéticos via ensino lúdico migra para o 
estudo de conteúdos em textos de conhecimento que apresentam 
funcionalidade imediata na vida civil (pública e privada), fazendo 
o aluno, em geral, considerar o poema como uma inutilidade 

64 Grifos do autor.
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patente. Isso tende a produzir um efeito de ausência de boa 
vontade para com o texto poético, de sorte que este quase sempre 
será tratado como algo sem sentido, de leitura difícil, por mais, 
digamos, realista que seja a expressão mimética do poema, como 
é o caso do destacado “O martelo”, de Manuel Bandeira. Além 
disso, a média do jovem adolescente, saído da infância – quando 
a distinção de gênero não se pauta pela compreensão de sexo –, 
tende a rejeitar o poema como “coisa de mulher”, assevera que 
“quem gosta de poema é gay”, dada uma variante do senso comum 
que compreende a poesia como alheia à vida prática e meramente 
sentimental (BUARQUE; BARROS, 2012, p. 78-80). Outro fator a 
serviço do fracasso da atividade de escrita como prática de criação 
pró-letramento literário pode ser apreendido do capítulo, também 
resultado dos estudos da Rede, “A poesia no livro didático da 
Primeira Fase do Ensino Fundamental” (CAMARGO; OLIVEIRA, 
2010, p. 27-40). Este texto é fundamentado em pesquisa desenvol-
vida em 2005 sobre livros didáticos mais adotados para os anos 
de 2003 e 2004. O estudo revela que muitos dos livros adotados 
contam com três a sete poemas para orientar a leitura da criança, 
e a maioria desses poemas é comum a todos os livros didáticos, 
assim como é importante salientar que a orientação de leitura é 
focada na aquisição de vocabulário (CAMARGO; OLIVEIRA, 
2010, p. 32). Uma vez atualizada a pesquisa em 2010, a respeito 
da seleção de livros para os anos de 2011 e 2012, os fundamentos 
da escolha anterior se repetiram.

O destaque para esses dois capítulos de livros da Rede nos 
interessa porque sabemos que a formação do leitor é inerente à 
formação do aluno escrevente, visto que, retomando uma analo-
gia já apresentada, o escritor é um leitor. Efetivamente, não pode 
haver efeito de afecção positivo, no sentido de encetar no aluno a 
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pertinência – à qual se segue o desejo e, depois, a necessidade – de 
escrever. É preciso ter em mente que toda a problemática apre-
sentada, assim como os fundamentos bakhtinianos sobre autoria, 
deve ser compreendida pelo mediador para que ele intervenha na 
práxis das políticas públicas de ensino de Literatura na Educação 
Básica. Evidentemente, há implicações que fogem dos objetivos 
deste artigo, como as condições de produção de material de ensino 
por parte do mediador e a necessidade de rebeldia em massa contra 
a imposição de livros didáticos que não satisfazem o ensino de 
poesia, isso em relação às condições de trabalho, ao regime jurídico 
da carreira docente e, inclusive, à remuneração competente para 
desenvolver o trabalho de docência não apenas como aplicador, mas 
como produtor-aplicador. No que diz respeito mais diretamente aos 
objetivos deste artigo, é devido ressalvar que orientar a criança e 
orientar o adolescente à escrita poética compreendem duas atividades 
pedagógicas bem distintas. Para a criança, comumente, tanto a leitura 
quanto a escrita de poesia atuam de modo lúdico, como um jogo 
(BUARQUE; BARROS, 2012, p. 76-78). A priori, não é possível que 
a criança exercite a escrita de um poema consciente de que ocupa 
uma posição axiológica nos momentos da vida e que se faz dotar da 
tarefa do acabamento artístico, no sentido de que “à verossimilhança 
da orientação vital ético-cognitiva do homem, mensura-se a veros-
similhança (…) do motivo lírico” (BAKHTIN, 2010, p. 184). Essa 
observação é consoante à afirmação de Terry Eagleton (2007, p. 29) 
quanto ao que declara um poema: “[p]oems are moral statements, 
then, not because they launch stringent judgements according to 
some code, but because they deal in human values, meanings and 
purposes”65. A ressalva de que os poemas não atendem a um código 

65 Os poemas são declarações morais, contudo, não porque emitem rigorosos 
juízos de valor de acordo com um código, mas porque tratam de valores 
humanos, de significados e propósitos. (Tradução nossa.)
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específico de rigor moral, seja de qual for a natureza, atende ao 
princípio de que o poeta busca apreender um acontecimento da 
vida e dá forma ao mesmo. Dito isso, é preciso ter em mente que a 
criança, como aluno escrevente do poema na prática da aprendizagem 
da Literatura, não age como o autor, o poeta propriamente dito, 
o qual, conforme Bakhtin (2010, p. 177), visa ao conteúdo e para 
isso opera sobre tal um acabamento a partir de um material, que é a 
linguagem verbal. A criança, portanto, apresentará pouca ou nenhuma 
atenção sobre as relações que os elementos empregados do material 
devem estabelecer para cumprir a tarefa poética, pois se envolverá 
ludicamente sobre os próprios elementos. Já o adolescente, mais 
dotado de uma necessidade de afirmar-se no mundo, tanto aquele 
sedento em marcar sua voz quanto aquele contido, pouca atenção 
empreenderá sobre os elementos empregados do material. Contudo, 
também quase não apresentará atenção sobre as relações entre os 
elementos do material, pois ficará adido ao conteúdo. Sua atenção a 
este, por sua vez, é comumente muito detida em proposições morais 
e experiências reguladas por um código de controle, logo, em quase 
nada diz respeito àquilo que Eagleton (2007, p. 28-31) trata quanto 
aos poemas serem declarações morais, dado que o adolescente se 
limita à objetividade – o que, consoante a sua fase escolar, decer-
to decorre da imposição de gêneros “mais pragmáticos”, “mais 
sérios” por parte do sistema de ensino (BUARQUE; BARROS, 
2012, p. 76-77). Nisso, enquanto a criança comumente produzirá 
poemas que exprimem jogos linguísticos de ordem semântica e 
fonológica, o adolescente produzirá poemas que exprimem uma 
posição axiológica equivalente entre a realidade estética e a realidade 
cognitiva e ética. Em ambos os casos, a realização poética é apenas 
incipiente. Na prática, lidar com a criança nesse âmbito não será 
problemático, pois ela entrará no jogo. Contudo, esteja claro que 
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o educar para o letramento poético – o que será eficaz se diversas 
atividades forem recursivamente orientadas ao curso da Educação 
Fundamental – existe apenas para o mediador, pois para criança o 
que existe é fruição, embora, por está no espaço escolar, ela saiba de 
algum modo que aquilo “rende nota”, ou que cumprir a proposta 
a torna benquista aos olhos do mediador. Embora isso, ela frui, 
porque mergulha no jogo. Lidar com o adolescente, porém, requer 
que este tenha o direito de ser avaliado pelo esforço empreendido. 
Dadas as assertivas decorrentes daquela variante destacada do senso 
comum sobre poesia, o adolescente em geral não entrará de bom 
grado em processo de atividade de escrita poética. Embora não 
diga respeito aos objetivos deste artigo, é importante cuidar de não 
tratar a avaliação como prêmio ou mera bonificação. Permitir que 
um aluno fosse avaliado por um poema que escreveu, assim como 
ele é avaliado por um artigo de opinião, deveria constituir parte do 
processo de educar a responsabilidade autoral, considerando-se que 
“[a]  visão de mundo constrói atitudes (…), dá unidade à orienta-
ção semântica progressiva da vida, unidade de responsabilidade” 
(BAKHTIN, 2010, p. 189).

A ressalva que fizemos sobre o teor negativo que habita a 
observação de Bakhtin sobre a lírica de tradição é mais eficiente 
quando tomamos emprestada a seguinte afirmação de Adorno 
(2003, p. 66): “o teor [Gehalt] de um poema não é mera expressão 
de emoções e experiências individuais. Pelo contrário, estas só se 
tornam artísticas quando, justamente em virtude da especificação 
que adquirem ao ganhar forma estética, conquistam sua parti-
cipação no universal”. Dado isso, a construção da autoria deve 
compreender a subjetividade poética em geral, incluindo a lírica 
de tradição, como uma subjetividade consubstanciada ao coletivo. 
Quando o aluno é dado a escrever um poema, ele participa em 
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certa medida de seu mundo de modo mais amplo do que quando 
se inscreve em uma conversação cotidiana ou quando exerce uma 
atividade rotineira. O que há de cotidiano e rotineiro, no âmbito 
do real concreto, participa da linguagem verbal acabada como 
poema para além da proximidade com o outro que é íntimo ou 
que é vizinho – como acontece à certeza predita pelo eu lírico 
de Manuel Bandeira ao se referir ao martelo, pois, decerto, “(…) 
amanhã quando acordar/ Sei que/ Ouvirei o martelo do ferreiro/ 
Bater corajoso o seu cântico de certezas”.

O processo educacional de orientação à construção da autoria 
– que sempre vale a pena ressalvar, não implica em formar poetas 
– deve ser atento à formação da subjetividade, e, dada a dupla 
articulação daquele que escreve, em autor-pessoa e autor-criador, 
é preciso considerar que o princípio de ficção é inerente à escrita 
poética, quer dizer, não é uma particularidade da prosa de ficção 
(romance, novela, conto). Como observa Eagleton (2007, p. 31): 
“To ‘fictionalise’, then, is to detach a piece of  writing from its 
immediate, empirical context and put it to wider uses. To call 
something a poem is to put it into general circulation, as one 
wouldn’t with one’s laundry list”66. Fazer com que isso funcione não 
é simples, dado que a escola da Educação Básica não é uma escola 
de arte. Das experiências que vimos observando, não somente 
via pesquisa bibliográfica, mas também via participação direta 
em processos formativos que leva em conta a escrita de poesia 
em sala de aula, assim como a orientação de pesquisa teórica e de 
campo (aplicada), notamos nos poemas dos alunos escreventes 
uma expressão generalizante dos valores comunitários de controle 

66 “Ficcionalizar”, por sua vez, consiste em distinguir um texto de seu imediato 
contexto empírico para que atenda a um contexto mais amplo. (Tradução 
nossa.)
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da vida pública e privada que estão inculcados. Outro dado que 
observamos é que a forma dada ao poema algo que resulta de uma 
grande relevância empreendida aos elementos empregados durante 
a escrita, no que se inclui correção da linguagem e artificialização do 
ritmo. Dado que “[o]bras de arte têm sua grandeza unicamente em 
deixarem falar aquilo que a ideologia esconde”(ADORNO, 2003, p. 
68), a produção dos alunos escreventes navega em sentido contrário, 
pois, devido à formação do mediador se restringir à reprodução 
imediata (jamais reflexiva) daquelas quatro linhas de força do 
ensino de Literatura, ou (e de todo modo sempre) se restringir à 
prática da leitura, inculca-se a criança e o adolescente a julgar o 
dizer de sua escrita poética como fundamentalmente individual. 
Disso resulta justamente o contrário: o mínimo de individualidade 
e o máximo de reprodutibilidade daquilo sobre controle que está 
codificado. É preciso entender que a chamada individualidade lírica, 
o chamado eu lírico sobre o qual se convencionou afirmar que 
diz eu sobre si mesmo, emana de sua socialidade e tem inscrição 
histórica, tendo em vista que a isso não é alheio. Considerando-se 
que o eu lírico tem o poder de intervir nos acontecimentos da 
vida, do real concreto, ele o faz não por ideologia, mas porque 
sua virtude é reconfigurar a vida. O eu lírico assume expressão de 
compromisso mediante a vida pela legitimidade dos elementos do 
poema em relação ao mundo que lhe é inerente.

Como “[o] artista nunca começa desde o início precisamente 
como artista, isto é, desde o início não pode operar apenas com 
elementos estéticos” (BAKHTIN, 2010, p. 183), e estando resolvido 
que não cabe à escola formar poetas, o ponto de escrita do qual 
partem os alunos escreventes não é um problema, nem deles nem 
da finalidade do que vimos propondo. O problema está em como 
a escola leva os alunos a escrevem poemas, quando essa prática é 
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incutida ao mediador. A escola começa pela forma, pelo poema 
como texto em versos, com rima, estrofação, ritmo, “musicalidade”, 
metáforas as mais mirabolantes – para dizer que o poema deve 
constituir, pela linguagem verbal, uma condensação de imagens 
– e, o que é pior, a tal da “licença poética” horaciana – como se 
isso fizesse sentido dois mil e trinta e um anos depois, como é o 
caso. De resultado, aquilo já demonstrado: a criança se restringe 
ao jogo, e o adolescente se vê algo que obrigado a dizer em linhas 
interrompidas o que diria em uma prosa descritivo-dissertativa. Isso 
pode ser observado em uma experiência em curso de larga escala no 
Brasil, a “Olimpíada de Língua Portuguesa”. Como uma iniciativa 
do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e da Fundação Itaú 
Social, sob gestão e coordenação técnico-pedagógica do Centro 
de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária 
(CENPEC) em parceria com o Conselho Nacional de Secretários 
de Educação (CONSED) e a União dos Dirigentes Municipais de 
Educação (UNDIME) e o Canal Futura de Televisão, o programa 
Escrevendo o futuro “desenvolve ações de formação de professores 
com o objetivo de contribuir para a melhoria do ensino da leitura 
e escrita nas escolas públicas brasileiras” (ESCREVENDO, s/d) 
a partir da “Olimpíada de Língua Portuguesa”, que

tem caráter bienal e, em anos pares, realiza um concurso 
de produção de textos que premia as melhores produções 
de alunos de escolas públicas de todo o país. Na 3ª edição 
participam professores e alunos do 5º ano do Ensino 
Fundamental (EF) ao 3º ano do Ensino Médio (EM), nas 
categorias: Poema no 5º e 6º anos EF; Memórias no 7º e 
8º anos EF; Crônica no 9º ano EF e 1º ano EM; Artigo 
de opinião no 2º e 3º anos EM. Nos anos ímpares, desen-
volve ações de formação presencial e a distância, além da 
realização de estudos e pesquisas, elaboração e produção 
de recursos e materiais educativos (ESCREVENDO, s/d).
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De imediato a iniciativa é bastante devida e bem proposta por 
diversas razões, das quais destacamos seu endereçamento à escola 
pública, e, de acordo com nossos objetivos, seu interesse em 
desenvolver a escrita, que, conforme pode se verificar, inclui a 
prática da escrita poética. O programa está em andamento desde 
2002 e tem como tema “O lugar onde vivo”. Esse ponto de par-
tida para o ensino da escrita é de particular interesse para nossa 
discussão, dado que esse tema incita a um propósito educacional 
de construção de identidade. O caderno Poetas da escola (ALTEN-
FELDER; ARMELIN, 2010, p. 11) notifica que “a escrita permite 
o acesso às formas de socialização mais complexas da vida cidadã. 
Mesmo que os alunos não almejem ou não se tornem, no futuro, 
jornalistas, políticos, advogados, professores ou publicitários, é 
muito importante que saibam escrever diferentes gêneros textuais”, 
e, embora isso seja dado no sentido de atender “às exigências de 
cada esfera de trabalho” e a fazer com que o indivíduo, no futuro, 
seja livre, independente dos outros porque sabe ler e escrever – o 
que é uma falsa proposição –, habita ali o princípio adorniano 
de que a subjetividade poética (que seja lírica) é sempre social. 
Senão por má condução pedagógica – o que, de resto, reina –, esse 
fundamento de apresentação da proposta de ensino de escrita de 
poesia da “Olimpíada de Língua Portuguesa” deveria evitar que 
o aluno escrevente produzisse poemas cuja voz do eu lírico seja 
correspondente a um eu que diz eu sobre si mesmo, ou, conforme 
já assinalamos, limite-se a uma mera confissão informada, ou 
como denuncia Adorno, a uma “mera expressão de emoções e 
experiências individuais”.

No entanto, já na “Introdução ao gênero”, na parte “Sobre 
poemas e poetas”, o caderno Poetas da escola assinala o caminho 
que sua orientação seguirá, dado que se refere ao poema como um 
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texto que emprega certos elementos da linguagem de modo mais 
predicado ou mais livre, para obter certas formas e destaca que 
“[o] poema é criado como se fosse um jogo de palavras” (ALTEN-
FELDER; ARMELIN, 2010, p. 18). Como indaga Eagleton (2007, 
p. 25-28), quais recursos da poesia não se vale a prosa de ficção? 
Como pensar no romance Avalovara, de Osman Lins, dispensando 
o dado de que não faz um jogo de palavra porque não é poesia? 
Como não dizer o mesmo a respeito de Grande sertão: veredas, de 
Guimarães Rosa? E como dizer que Infância, de Graciliano Ramos, 
não é introspectivo, autorreflexivo, se se acrescentar a subjetividade 
lírica em oposição à objetividade narrativa da prosa de ficção? 
Nessa mesma cadeia de interrogações, como desconsiderar que 
o romance O púcaro búlgaro, de Campos de Carvalho, não é tão 
metafórico e desenvolto no sentido da retórica do simbolismo 
das imagens quanto àquilo que se flagra na poesia de Manoel de 
Barros? Dada uma tradição contra a qual os prosadores ainda 
não se rebelaram, apenas dois recursos comumente empregados 
pela poesia não são empregados na prosa de ficção: a versificação 
e, como também observa Eagleton (2007, p. 25): “It is true that 
prose does not generally use metre. On the whole, metre, like 
end-rhymes, is peculiar to poetry”67. A poesia, como se sabe, já 
desestabilizou a escrita cursiva como própria da prosa, mas se 
esta seguir o exemplo e recorrer ao verso, entrará em um conflito 
histórico, uma vez que há a tradição da poesia épica, da canção 
de gesta, do romanceiro, do poema narrativo popular, da balada, 
do poema extenso meditativo e do poema-livro ou poema longo 
narrativo. Evidentemente, se os prosadores comprassem esse 

67 É verdade que a prosa geralmente não emprega a métrica. Via de regra, a 
métrica, assim como a rima em final de linha, é peculiar à poesia. (Tradução 
nossa.)
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conflito, haveria toda uma reconfiguração dos gêneros literários 
como os conhecemos – mas isso escapa aos limites deste artigo, 
ou levar isso adiante seria teorizar sobre o virtual do abstrato. 
De todo modo, cumprir inferir que a racionalização faz cortes, 
categoriza e, portanto, impõe limites: um texto narrativo cursivo 
com enredo é prosa de ficção, um texto narrativo em versos com 
enredo é poesia; aquele, um romance, um conto, uma novela; 
este, uma epopeia, um epinício, um hino, um peã, um romance de 
cordel etc. Logo, a fortiori, qualquer tentativa de versificar a prosa 
a tornará poesia, e qualquer tentativa de narrar cursivamente com 
enredo descategoriza o texto da condição de poesia, garantindo-lhe 
o lugar de prosa de ficção.

Outro problema marcante da proposta do programa Escre-
vendo o futuro é que os gêneros são etarizados. Como assinalamos 
em “Por uma desestabilização da leitura de poesia no Ensino 
Médio” (BUARQUE; BARROS, 2012, p. 75-89), propõe-se a 
prática da escrita do poema para crianças, enquanto a prática de 
gêneros dados como “mais sérios”, porque diretamente inscritos 
no sistema de valores da vida funcional que está codificada em 
atender às necessidades do mercado de trabalho, é proposta para 
os adolescentes, sobretudo das séries finais da Educação Básica. 
Conforme já assinalado, será muito difícil inscrever alunos de 
Ensino Médio, adolescentes que estão inculcados a estudar aquilo 
que é ou que possa ser utilitário, em uma atividade cujo objeto está 
tacitamente dado como obra de um jogo. Para jogar, o adolescente 
recorre aos meios digitais e ao desporto. Além disso, o adolescente 
é orientado desde criança a julgar que em poesia tudo vale, logo, 
o que ele disser deve contar, seja para ler ou para escrever um 
poema. Consequente a isso, ele tem o entendimento de que a escola 
não poderá avaliá-lo pela prática da escrita de poesia, afinal, com 
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base em que critérios isso será feito, dado que há o princípio de 
liberdade plena? Logo, o máximo de criação literária à qual ele se 
aproxima na prática escrita é da narrativa breve, muito mais pelo 
conto do que pela crônica. Contudo, dado que poesia e prosa se 
permutam quase que integralmente, conforme já discutido, em 
recursos e elementos empregados no processo de acabamento 
estético, por que é possível avaliar um aluno pela escrita de um 
conto e não é possível avaliá-lo pela escrita de um poema? Ao conto 
não é permitido “liberdade plena”? À parte esse contrassenso, as 
épocas, os estilos, os gêneros, os autores e as obras literárias não 
são discutidos em relação à atividade de prática escrita do conto. 
Aliás, não é em aulas de Literatura que essa atividade é proposta. 
Logo, escrever o conto na escola se limita a uma atividade de 
Redação como qualquer outra, sobretudo porque os principais 
critérios de avaliação são: atendimento ao tema, à coesão e à 
coerência, ao emprego da língua padrão e ao gênero – que, neste 
caso, é dado em conjunto de características a serem cumpridas, de 
modo quase tão predicativo como era gerido pelo Classicismo. É 
legítimo denunciar que a escola vem abandonando cada vez mais 
a Gramática porque predica normas para a expressão escrita da 
língua, o que ofende recursos linguísticos singulares de represen-
tação identitária, por outra tábua de predicação: a retórica dos 
gêneros. Isso significa a mera troca de orientação pré-determinada 
de ordem superior de expressão escrita microestrutural para a 
expressão escrita macroestrutural igualmente pré-determinada por 
força de poder alheio à diversidade das classes sociais submetidas 
às políticas públicas de ensino.

O que poderia dar muito certo com a iniciativa da “Olimpíada 
de Língua Portuguesa” – afora o concurso que promove – falha 
porque não se conta com a poesia faixa a faixa etária da seriação 
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escolar. O propósito de entender a escrita do poema como algo 
que emana do indivíduo a partir de sua socialidade e com poder de 
intervenção em seu contexto empírico é próprio tanto do poeta, 
o escritor publicamente reconhecido como tal, ou que se publica 
para o reconhecimento, assim como é próprio também do aluno 
escrevente, ainda que este não almeje a carreira literária nem que 
venha a interessar-se pela livre (descompromissada, espontânea) 
prática artística. Por outro lado, a proposta do programa Escrevendo 
o futuro é dada com o plano de trabalho à parte, o qual a escola 
poderá integrar ou não em sua política pedagógica. Comumente, 
por como é dirigida a “Olimpíada de Língua Portuguesa”, quem 
integra o plano de trabalho da proposta é um dado professor em 
uma ou mais turmas. Como a proposta é apresentada segundo a 
pedagogia da sequência didática para cumprir uma série de tarefas 
acerca da escrita do poema sob o tema dado, “O lugar onde vivo”, 
pode-se dizer que o programa Escrevendo o futuro propõe, na verdade, 
um curso de criação poética para crianças de 5º e 6º anos. Nesse 
sentido, se o mediador se detém atentamente à “Apresentação” e 
à “Introdução ao gênero”, mesmo havendo ali fundamentos de 
instrumentalização do ensino pela escrita do poema a serviço da 
formação do cidadão produtivo conforme a lógica capitalista e 
liberal, é possível realizar um bom trabalho no sentido de escrever 
poemas como atividade do processo educacional de construção de 
autoria como subjetividade social. Contudo, ao entrar no programa 
de ensino escolar, o caderno Poetas da escola não pode ser dado como 
um curso isolado do ensino de Língua Portuguesa, que inclui o 
estudo dos gêneros textuais (pela prática da Análise do Discurso e 
da Análise Linguística), da Gramática, da Redação e da Literatura.

Aplicar as lições de Poetas da escola como estão dadas, a fim 
de cumprir o programa da “Olimpíada de Língua Portuguesa”, 
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no que diz respeito ao concurso que implica, seria como, a título 
de analogia, tomar o Estudo analítico do poema (CANDIDO, 1996) 
e aplicar suas lições de um ponto de partida inverso, isto é, em 
vez de orientar à análise do poema, orientar à escrita, mas pelos 
mesmos tópicos desenvolvidos. A título de exemplo: ao tratar de 
“Comentário e interpretação literária”, Antonio Candido (1996, 
p. 17-23) propõe ao final, conforme enfatiza, “[a]ntes de entrar na 
apresentação dos elementos necessários à análise do poema” (p. 
19), que se desenvolva um exercício de comentário e interpretação 
sobre o soneto “Amor é fogo que arde sem se ver”, de Camões. 
Dado o que sinalizamos, o caso seria de, em vez de propor comentar 
e interpretar, propor escrever um soneto, ao que se seguiria apre-
sentar um motivo, a estrutura italiana, a métrica mais apropriada 
ao poema em português (o decassílabo heroico ou o sáfico), o 
silogismo e o jogo das antíteses – estando entendido que esses dois 
elementos finais são próprios da sonetologia camoniana. Como 
dissemos, isso poderia até funcionar, se o caso fosse de um curso 
à parte, de uma oficina. Ainda assim, se desestabilizado de sua 
indicação etária, o caderno Poetas da escola do programa Escrevendo 
o futuro é, em âmbito escolar, pelo que pesquisamos, a proposta 
mais objetivamente viável formalizada para orientar a escrita de 
poesia na escola – principalmente porque a “Olimpíada de Língua 
Portuguesa” é a única ação brasileira do gênero que se ocupa de 
um concurso apenas em segundo plano, pois em primeiro está o 
processo de formação continuada de práticas de ensino de leitura 
e de escrita para professores da rede pública de Educação Básica.

Retomando o poema destacado de Bandeira, “O martelo”, 
importaria orientar o aluno escrevente a observar as instâncias do 
texto. Há, inicialmente, um dístico seguido de outro dístico. Depois 
vem um longo verso independente. Em seguida um bloco em três 
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versos seguido de mais um dístico. Depois mais um verso indepen-
dente, no entanto, bem mais breve do que o outro, e, finalmente, 
mais um bloco em três versos. Há catorze versos e não se trata de 
um soneto. De todo modo, como Manuel Bandeira foi um poeta 
muito preocupado com as formas de tradição, embora tenha sido 
também um poeta de expressão espontânea, dada pelo acontecimento 
da poesia, observe-se que: os dois primeiros dísticos formam um 
quarteto, o verso longo independente mais o consequente bloco em 
três versos formam outro. O dístico seguinte somado ao verso breve 
independente formam um terceto, assim como o bloco final em 
três versos. Isso muito bem se parece com um soneto corrompido 
ou desmantelado – o que é próprio da poética de Bandeira. Muito 
afeito às formas de tradição, o poeta ou as seguia estritamente ou 
partia delas para criar poemas em forma livre, de modo até experi-
mental, como é o caso do canônico poema “Meninos carvoeiros”, 
cuja versificação livre, na verdade, criptografa octossílabos cujas 
sequências rítmicas foram desarticuladas.

Para levar o aluno a escrever, o momento seguinte deve ser 
considerado para orientar que o dístico inicial de “O martelo” 
apresenta um comboio de ferro que faz incessante barulho. O 
dístico seguinte diz que, apesar desse barulho, as particularidades 
do eu lírico estão salvaguardadas. O longo verso independente 
desdobra a imagem sobre o que são essas particularidades: coisas 
íntimas resumidas do vivido, vindas do passado. O primeiro bloco 
em três versos dá garantia que as particularidades do eu lírico estão 
seguras. O dístico seguinte irrompe com mais um som que se ouve 
na noite: o pio da coruja. O próximo verso independente informa 
que esse som não o derrui de sua seguridade, pois é um som doce. 
E o dístico final funde o barulho metálico do trem com o pio da 
coruja, produzindo um efeito de certeza sobre a seguridade de 
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suas particularidades em relação à batida do martelo do ferreiro. 
O poema é, por isso, muito bem pensado, como um soneto, e 
ainda que seja muito subjetivado em suas escolhas, pois poderia 
ser qualquer coisa que não o barulho do trem, o pio da coruja e a 
batida do martelo, não se limita à “mera expressão de emoções e 
experiências individuais”, dado que amplia nossa percepção sobre 
a repetição ou sobre a seguridade de certas coisas caras à vida.

Pois bem, realizada essa leitura, basta, na sequência, propor 
ao aluno que trabalhe seguindo “O martelo” mediante a escolha 
de três coisas sonoras mediadas por um conjunto ou por uma 
particularidade apenas, quer dizer, por algo íntimo, mas que não 
será descrito, não será apresentado, não será exposto literalmente. 
Como primeiro exercício de criação, orientar-se-á o aluno a seguir 
o exemplo: dar a cada verso extensão similar ao correspondente 
no poema, e, inclusive, seguir a pontuação. Mas, a escrita do novo 
poema dever ser realizada a partir da escolha de outro objeto de 
arremate no lugar do martelo: um ventilador, um despertador, um 
aparelho de celular, uma prensa gráfica etc. Poderá ser escolhido o 
barulho que alguém faz na cozinha cedo e que desperta ou sempre 
chama atenção do aluno – se esse caso tiver materialidade na 
experiência do vivido. E há mais liberdade dentro da orientação: 
quem sabe um papagaio ou outra ave que há em casa ou há na 
casa do vizinho. Mas essa coisa escolhida encerrará o poema e 
deverá está marcada como uma certeza do que sempre ocorrerá 
amanhã. Para a abertura, para o início do poema, orientar-se-ia que 
se escolhesse algo que aluno ouve agora, algo que ouve no instante 
de escrever, ou algo que ouve sempre à noite em contrapartida 
do que certamente ouvirá amanhã cedo. Para o meio do poema, 
deixar-se-ia que o aluno escrevente escolhesse algo qualquer. Como 
seria importante seguir o exemplo, é pertinente que o aluno seja 
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orientado para que a coisa que ele ouve na abertura do poema seja 
barulhenta, que a coisa que ouve no meio do poema seja cantante 
e que a coisa final seja síntese de uma e outra. No ínterim disso, 
caberá ao aluno relacionar tudo a uma particularidade ou a um 
conjunto de particularidades suas, que sejam íntimas.

Embora possa dizer-se que um roteiro de atividade de escrita 
poética como descrevemos se limite à escolha de elementos, na 
verdade, ele trata de como relacionar os elementos empregados 
para dar acabamento a uma posição axiológica. Porém, como 
não se trata de uma descrição de um poeta em exercício, mas de 
uma orientação a ser mediada por um professor, é preciso haver 
motivação, e o exemplo cumpre esse papel. Se, durante o processo, 
algum aluno realmente se interessar pela criação poética, de todo 
modo, terá um longo caminho pela frente para seguir exemplos, 
pois é a Literatura que ensina à Literatura a ser Literatura, uma vez 
que não há produção literária sem precedente, assinalada fora da 
história – há, sim, e isto é outra coisa, formações textuais primitivas 
da oralidade que foram mobilizadas por força contingencial a 
formar isto que chamamos de Literatura. No entanto, a partir de 
quando a Literatura foi formada, o que nela se inscreve sempre 
tem precedência. Uma ressalva importante sobre esse processo é 
que a Literatura parte da leitura, do “comentário e interpretação”, 
conforme se enfatizou na referência a Candido. Contudo, não é 
possível asseverar que a partir da escritura o processo se cumpre. 
Ainda assim, é possível sugerir, como foi feito, que se siga o pro-
cesso como método. A legitimidade de converter a sugestão em 
método e sua eficácia diz respeito, consoante a Adorno (2003), ao 
dado de que para afirmar que um poema foi esteticamente intuído 
é preciso que também tenha sido pensado, uma vez que aquilo 
que se determina pelo pensamento “não é uma reflexão externa 
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e alheia à arte, mas antes uma exigência de qualquer configuração 
linguística. O material próprio dessa configuração, os conceitos, 
não se esgota na mera intuição” (p. 67). Ainda assim, essa proposta 
não resiste ao fato que é própria para um curso ou para uma oficina 
de criação poética. Há nela pouco daquilo a mais que interessa ao 
ensino de Literatura na escola.

Como inferência, a título de considerações finais, faremos, 
conforme introduzido, uma proposta de natureza teórica sobre o 
ensino de escrita de poesia para a Educação Básica. Essa proposta 
considera os seguintes fundamentos: o método discutido como 
mais apropriado a um curso ou a uma oficina de criação poética; 
as quatro linhas de força (as escolas literárias, a estrutura do texto 
literário, a relação entre literatura e contexto e a seleção canônica 
de autores e obras) do ensino de Literatura na escola; a relação 
entre poesia e experiência do vivido; e a consideração de autores 
preteridos pela seleção canônica.

Antes de ir diretamente a cada uma, há um ponto que reserva-
mos para este final, pelo motivo de aqui se localizar até onde nossa 
pesquisa desenvolveu reflexão mais substancial. Trata-se do dado 
de que não é possível conduzir o ensino de poesia pela prática da 
escrita do poema sem um mediador poeta. Evidentemente, não 
cabe aos cursos que diplomam o licenciado em Letras que atuará na 
escola formar poetas, assim como ser poeta não é imprescindível à 
formação do professor de Língua e Literatura. E, embora seja uma 
sugestão viável, não se trata também de os professores da Educação 
Básica se capacitarem poetas para atender ao que vimos discutindo. 
Trata-se do seguinte: o estudo da Literatura apenas pela leitura 
(apreciação, análise, interpretação e explicação) de obras sempre irá 
resultar no efeito que vem surtindo há muito tempo: interessados 
em particular, havendo uns que transformam a Literatura em algo 
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que participa assiduamente de sua vida; outros que desenvolvem 
uma relação intrínseca com ela, mas que apenas a visitam aqui e 
ali; outros que se tornam seus agentes, quer dizer, que se tornam 
escritores; e, finalmente, o que por incrível que pareça é o grupo 
maior, aqueles que se profissionalizam em certo grau para lidar 
com ela sem sua vida funcional de cidadão economicamente ativo. 
Esse conjunto todo, se comparado com a população alfabetizada 
não funcional de um país como o Brasil, é mínimo, ínfimo até. 
E o é também se pensarmos no caso da Polônia, reconhecida 
como nação de uma sociedade satisfatoriamente leitora de livros, 
e, particularmente, de poesia. Mas, ainda que lá haja o caso da 
Nobel de Literatura Wisława Szymborska, que apenas em seu 
país vendeu em 1976, durante uma semana, 10 mil exemplares 
de sua reunião de poemas Wielka liczba (Grande Número), assim 
como em 2005 sua antologia Dwukropek (Dois Pontos) vendeu 
50 mil exemplares em dois meses, qualquer comparação destes 
números com os de outros gêneros de livros (ficção científica 
de entretenimento, autoajuda, didáticos, culinários) resultará em 
número muito inferior para a poesia. Logo, se há aumento do 
percentual daqueles que iniciados no letramento literário pela escola 
se tornam leitores de poesia, é porque o número de pessoas com 
acesso à escola aumentou, portanto, proporcionalmente, o efeito 
de formação presente é o mesmo do pretérito. Não há dúvida de 
que a apreciação e o consumo de outras artes têm mais efeito no 
gosto público. Defendemos que isso não decorre de apenas de a 
Literatura prescindir de alfabetização e letramento – o que não 
é imprescindível às demais artes, pois ninguém, necessariamente, 
precisa saber ler e escrever para apreciar cinema, fotografia, dança, 
música – nem decorre de exigência de maior atividade: para apreciar 
Literatura é preciso dar-se ao esforço de ler; para apreciar um 
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filme, um conserto ou um vernissage, não – além do que é bastante 
discutível que a apreciação dessas artes seja tão ou realmente pas-
siva. Em nosso julgamento, as demais artes gozam de mais ampla 
recepção no gosto público porque, no espaço escolar, elas não são 
ensinadas limitadamente para a apreciação, análise, interpretação 
e explicação. Sabe-se que a Arte-Educação ensina a fazer a arte, e 
sem a pretensão de formar futuros músicos, fotógrafos, pintores, 
dançarinos etc. A dificuldade permanece, pois os arte-educadores, 
comumente, são artistas, uma vez que seus cursos de graduação 
são voltados para a criação. O problema que está em tópico, no 
entanto, não é uma barreira se a escola estabelecer convênio para 
ação pedagógica criativa com poetas residentes.

Voltando aos elementos que encerram nossa discussão, sobre 
o método inerente ao modelo exemplificado a partir do caderno 
Poetas da escola em analogia ao livro Estudo analítico do poema, de 
Antonio Candido, considere-se que reconstruir, ainda que a título 
de hipótese, o pensado para cumpri-lo em tarefa de escrita é uma 
proposta que leva o aluno a estudar estilo, forma e motivo. Esse 
estudo poderá ser restrito a poemas isolados como casos, bem como 
poderá ser feito considerando-se poemas de época, de estéticas 
específicas, e também poderá atender ao estudo particular de um 
autor canônico e à relação entre Literatura e sua contingência de 
mundo – sua inscrição na socialidade e na história, sobretudo. 
Quer dizer: levado o modelo para ser operado em relação ao que 
mais interessa no ensino de Literatura na escola, o efeito poderá 
ser de eficácia. Não entendemos, pelo acompanhamento que 
vimos fazendo nos últimos três anos, que isso ocorra em relação 
ao programa Escrevendo o futuro, e julgamos que a falha nesse caso 
permanece devido à etarização dos gêneros e à corrida ao concurso, 
que, de resto, compete com o principal: a formação continuada 
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de professor de Língua Portuguesa da rede pública da Educação 
Básica. Há, pois, uma falha pedagógica e outra política. Se esta 
não pode ser corrigida, por força do Estado e de financiamento, 
bem como pelo princípio de formação de um cidadão economi-
camente ativo que lhe é inerente, aquela pode – e a solução disso 
já modifica em muito o efeito de ensino de escrita do poema em 
relação à aprendizagem de Literatura. No caso análogo, que é de 
nossa responsabilidade, não há defeito, pois Candido não propôs 
um manual de Poética – muito embora tenhamos o tomado como 
tal, e insistamos que ele efetivamente funciona para orientar à 
escrita de poemas, ressalvando-se que seria necessário trazer para 
ele mais alguns elementos de suporte, os quais, na verdade, já estão 
sugeridos lá, basta que sejam tratados com essa finalidade.

Dado que aprender sobre o conhecimento de Literatura diz 
respeito a conhecer obras que reportamos literárias, pela leitura e 
pela prática, as críticas ao ensino vigente são devidas, pois, de fato, 
não se faz aquilo, logo, não se ensina Literatura. Contudo, o que diz 
respeito a esse problema sobre o ensino de Literatura ser pautado 
nas chamadas escolas literárias, na estrutura do texto literário, na 
relação entre literatura e contexto, e na seleção canônica de autores 
e obras não nos parece legítimo. Se não temos conhecimento, 
pelo menos geral, sobre o Romantismo como tal, não sabemos de 
Literatura em sua dimensão histórica em relação às mentalidades 
e às práticas de época. Se lemos uma coletânea de poemas de 
Gonçalves Dias e outra de Castro Alves e apenas conseguimos 
distingui-los como poetas, se não conseguimos observar nada a 
respeito do Romantismo de um e de outro, instalamo-nos no equí-
voco de tirar de ambos sua relação com as mentalidades e práticas 
estéticas, éticas e políticas do período em que viveram. Se tirarmos 
Drummond da história da poesia brasileira, boa parte de poetas, 
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alguns contemporâneos já renomados, como Paulo Henriques de 
Britto, não seriam o que são. Decerto, sem Drummond, Henriques 
de Britto seria poeta, mas não aquele que conhecemos. E se não 
conseguimos compreender que a extensão do conto é equivalente 
a sua distensão narrativa, dado que o foco daquilo que narra é mais 
concentrado, evidentemente teremos problemas de recepção, de 
leitura como interpretação e como explicação para a expressão de 
comentários acerca de textos que reportamos chamar de conto. 
Julgamos, portanto, que qualquer problema a respeito do ensino de 
Literatura na escola está muito pouco localizado nesses conteúdos 
e muito mais localizado na pedagogia e na política que orientam 
e regulam tal ensino. Exercitar modos de expressão românticos 
nacionalistas, românticos indianistas, românticos amorosos, pa-
rece-nos evidente, promove no aluno um entrosamento mais 
efetivo em relação àquilo que leu em Gonçalves Dias e Gonçalves 
de Magalhães, no sentido do que foi o Romantismo no Brasil em 
relação ao que foi o Romantismo em Portugal e na Europa, dado 
que o aluno leia poetas românticos portugueses, franceses, alemães 
e ingleses. É certo que os conteúdos devem ser informados, pois 
muitos deles são fundamentados em dados e fatos, assim como 
certas obras devem ser lidas e comentadas, e, paralelo a isso, o 
modo de intervenção mais eficaz ao entendimento, uma vez que 
estamos lidando com uma dimensão da arte, é escrever a exemplo 
de, para que se escreva por si – seja esta escrita final decorrente 
da formação educacional de base do aluno, não especificamente 
uma escrita estética, mas uma escrita autoral constituída de uma 
subjetividade integrada em seu mundo e capaz de diálogo com o 
outro. Decorre disso a pertinência de orientar o aluno escrevente 
a intervir nos conteúdos com um escrita poética referente a sua 
experiência do vivido – deixando entendido que isso não se trata 
de depoimento nem de confissão.
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Finalmente, para o último ponto, queremos trazer uma reflexão 
de Raymond Williams, que funciona à guisa de proposta e de 
reavaliação do que está dado: “Se quisermos romper com a rigidez 
histórica do pós-modernismo, então devemos, para o nosso bem, 
procurar e contrapor-lhe uma tradição alternativa retirada das obras 
negligenciadas e deixadas na larga margem do século” (WILLIAMS, 
2011, p. 7). Embora a palestra de fonte dessa reflexão-proposta 
nos pareça movida pelo excesso, concernente à seleção de poetas e 
obras de referência do Modernismo pela crítica literária do século 
XX, uma vez que por essa ou por aquela via far-se-á seleções e 
haverá esquecidos, a discussão de Williams nos permite mais do 
que uma revisão da tradição modernista e de seu cânone de escri-
tores (sobretudo, de poetas) e obras: permite-nos uma comoção 
dirigida à revisão de qualquer cânone dado a partir da autoridade 
de um poder estabelecido que codifique, controle, regule e cerceie 
valores. Se defendemos que certos nomes e certas obras que estão 
estabelecidas em nossa história literária são viscerais, não é porque 
são os melhores em relação aos demais, que deveriam mesmo 
ser preteridos. Defendemos porque constituem uma imagem 
consistente e substancial daquilo que formou o literário posterior, 
seja via recursividade, indiferença ou transgressão. Há balizas. Não 
devemos, é fato, ficar calados diante delas, mas é justamente a elas 
e contra elas que recorremos ou acorremos. Ainda isso, intervir na 
formação escolar com captura de autores e obras que passaram, 
por esse ou por aquele motivo, ao largo da história, convém para 
ampliar o horizonte de leitura e de escrita no processo educacional 
de construção da autoria como subjetividade social.

As próprias escolas literárias, a relação entre Literatura e história 
(política, econômica, jurídica etc.), o conhecimento dado acerca 
da estrutura literária, além do cânone de autores e obras, seriam 
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necessariamente revistos, apresentariam um dimensão mais ampla, 
mais plural. Isso levaria o aluno, na medida do desenvolvimento 
de sua formação, a observar que nossa complexa variedade con-
temporânea foi processualmente formada e que, portanto, ele, 
o aluno, tem identidade de pertença muito mais dimensiosa no 
mundo do que a restrita ilha que as forças simbólicas de controle 
o fazem acreditar.
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A PRECISÃO NECESSÁRIA DA POESIA DE HELENO GODOY

O leitor que se aproxima pela primeira vez da poesia de Heleno 
Godoy, seja por um livro completo, p. ex., Trímeros (1998), seja 
por poemas dispersos via jornal, revista ou site, seja por uma 
antologia, como A ordenação dos dias (2009), com poemas de 1968 
a 2008, decerto terá a impressão de contato com algo palpável e 
inapreensível. Se dedicar atenção, para além de ler e reservar certas 
imagens sugeridas por estrofes, trechos ou versos, assim como para 
além de eleger alguns poemas pelo gosto, observará que há um 
recurso recorrente: de dinamizar os sentidos do poema a partir de 
algo semelhante a uma palavra-chave. Contudo, observará isso de 
Os veículos até A casa, logo, de A ordem da inscrição até o mais recente 
livro édito, Sob a pele, observará uma dinamização da palavra-chave 
jamais ao longo do livro, mas a partir do título do poema, como se, 
à maneira aristotélica, Heleno Godoy tivesse se movido da física 
à metafísica, embora esta não seja uma analogia especificamente 
precisa, ainda que jamais impertinente. Sua crítica especializada, 
não raro, trata esse trabalho estético sobre a linguagem verbal como 
algo que cirúrgico a ponto de produzir um efeito de precisão, como 
no artigo “Heleno Godoy: a precisão poética”, de Carlos Augusto 
Silva, publicado pelo Jornal Opção68. Essa “precisão” responde a 
um processo subjetivo objetivado subjetivado, no sentido de que 
Heleno Godoy é afetado pelo mundo a partir da poesia, porém 
não o sofre passivamente, pois o ordena para dirigir, pela poesia, 
sua apreensão do mundo a este próprio. Nisso, minha leitura sobre 
a obra poética de Godoy considera sua precisão como fruto de 

68 Publicado no caderno Opção Cultural, de 6 a 12 de março de 2011. Disponível 
em: <http://www.jornalopcao.com.br/posts/opcao-cultural/heleno-godoy-
-a-precisao-poetica>.
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uma necessidade do poeta no ato de criar. Para tanto, esse poeta 
incide no mundo com sua poesia como se, ao entendê-lo consoante 
à sensibilidade inteligente de sua apreensão, pudesse orientá-lo.

Em ocasião de uma conferência em que eu falava sobre a 
poesia em Goiás, durante a Primeira Bienal do Livro deste estado, 
assistindo-me falar, Heleno Godoy – incluído entre os três poetas 
aos quais dei maior relevo, os demais eram Afonso Felix de Sousa 
e José Godoy Garcia – declarou que escreve poesia porque não 
poderia fazer outra coisa. Durante algum tempo me dediquei a 
pensar sobre essa declaração – inclusive, buscando depurá-la, por 
diversas vezes, em sala de aula –, pois jamais me pareceu óbvia 
nem produto de uma figuração redutora, como uma espécie de 
sinédoque que reduz a vida à poesia. A declaração de Heleno Godoy 
como poeta lembrou-me de uma asseveração de Maiakovski em 
Como escrever versos, quando diz que se deve escrever um poema 
quando for a última coisa que resta a fazer. Entendo isso inferindo 
que Heleno Godoy é desses poucos poetas, ou melhor, desses 
incisivos poetas que recorrem a sua arte para intervir no mundo, 
quer dizer, recorrem à poesia jamais apenas para expressarem-se, 
para apenas dizerem algo em versos, ou diga-se, poeticamente. 
Recorrem porque a vida é uma existência que exige poesia, e 
esta, ao agir pelas mãos devidas, amplia a vida, abre nossa relação 
com e no mundo, comumente afeita à práxis, ao imediato. Aquela 
impressão de contato com algo palpável e inapreensível provocada 
pela poesia de Godoy, marcada na materialidade de seus poemas 
pela recorrência de uma espécie de palavra-chave dinamizadora de 
sentidos, decorre jamais meramente de um labor técnico, de um 
controle retórico da linguagem verbal e de recursos poéticos, mas de 
um fazer concernente a tencionar o humano na humanidade, para 
que esta não se esqueça de que sua existência não se restringe ao 
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imediato nem se basta constantemente fugidia. A poesia de Heleno 
Godoy é obra de uma consciência que se volta para seu interior 
e que se desdobra para a exterioridade no sentido responsável de 
estar no mundo, como é próprio da poesia de Carlos Drummond 
de Andrade e de João Cabral de Melo Neto.

No estado de existência atual, do mundo urbano onde cir-
culam livros, onde o conhecimento é atingido não somente pela 
experiência cotidiana, na relação com seres e coisas, mas também 
pela investigação e reflexão, quer dizer, neste mundo em que não 
somente o conhecimento comum é patente à existência, mas 
também a enciclopédia, alguns domínios das relações humanas se 
tornaram temas, tópicos de questionamento e de debate a respeito 
de várias matérias do viver. Entre esses temas está aquele sobre 
a própria prática do sujeito. Ao que interessa neste ensaio, os 
Estudos Literários costumam chamar esse tema de metapoesia. 
Prefiro tratá-lo, no caso de Heleno Godoy, como autoanálise. O 
que pode ser chamado de “modernidade próxima” ou “moder-
nidade recente” responde a nossa época desde aproximadamente 
meados do século XVIII, quer dizer, a partir do período em que 
se forma aquilo que Luiz Costa Lima, em A ficção e o poema, chama 
de “autocentração do sujeito”. Desde aquele século, cada vez mais 
os indivíduos passam a voltar-se a si mesmos, e isso coincide com 
algumas das grandes transformações dessa modernidade recente, 
como a revolução industrial, a formação dos estados republicanos 
e o poderio político do capitalismo financeiro. Decorre disso, no 
âmbito da Crítica Literária, o Biografismo do século XIX, que co-
mentava obras literárias pela análise e interpretação de textos como 
explicações mediadas pela vida dos escritores. A autocentração do 
sujeito tem relação também com a noção romântica de originalidade, 
assim como a noção de subjetividade corresponde ao eu que diz 
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eu sobre si mesmo. Nesse campo da subjetividade, contudo, há 
uma série de desdobramentos, como aquele que trata do eu como 
uma persona; outro que o trata como um descentramento, o qual 
deriva para demais personalidades da vida, no sentido daquilo que 
Dominique Combe chama de “sujeito metonímico”69; há também 
a tão comentada “fragmentação do sujeito”, pela qual a suposta 
consistência ou organicidade do sujeito de outrora se encontra 
esfacelada em minúcias das maneiras de lidar, de pensar e de sentir 
os modos de conduta.

No curso de formação e, acrescente-se, de desenvolvimento da 
autocentração do sujeito, surgem os chamados poetas intelectuais, 
como Heleno Godoy, no sentido que o intelectual é um erudito 
que se forma não pelo ócio, pela possibilidade de enclausurar-se 
em sua biblioteca devido a uma condição de vida socioeconômica 
favorável, que o exime da lida do expediente. Agora esse intelectual 
se forma na medida em que produz conhecimento, em que estuda, 
investiga, ensina e escreve a respeito dos saberes humanos, como 
a poesia. Heleno Godoy é graduado em Português-Inglês e Lite-
raturas Correspondentes pela Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás (PUC-GO), mestre em Modern Letters pela University of  
Tulsa (TU) e doutor em Letras (Estudos Linguísticos e Literários 
em Inglês) pela Universidade de São Paulo (USP). Godoy foi 
professor de Teoria da Literatura e Literaturas de Língua Portu-
guesa da PUC-GO e é professor titular aposentado de Literatura 
Inglesa da Universidade Federal de Goiás (UFG). Em sua prática 
intelectual, produziu conhecimento sobre Literatura Irlandesa, 
Literatura Zimbabuense, sobre tradução da Língua Inglesa para a 
Língua Portuguesa (sendo ele mesmo tradutor), sobre romance, 

69 COMBE, Dominique. A referência desdobrada. Revista USP, São Paulo, n. 84, 
p. 112-128, dezembro/fevereiro 2009-2010. p. 124-125.
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conto e poesia. Escreveu, como crítico, não somente em periódi-
cos acadêmicos especializados e em anais de eventos do âmbito 
dos Estudos Literários, mas também em jornais de circulação da 
imprensa comum e, novamente no território acadêmico, orientou 
a formação de licenciados, bacharéis, mestres e doutores. Toda 
essa brevíssima exposição sobre a formação e a prática intelectual 
de Heleno Godoy descreve um indivíduo que não se formou, não 
construiu seu conhecimento trancado em uma biblioteca, porque o 
fez na medida de sua atuação, quer dizer, de dar retorno à sociedade 
daquilo que esta investiu para formá-lo, como é o caso da educação 
de profissionais especializados em produzir conhecimento sobre 
e ensinar Literatura. A razão de expor a formação de Heleno 
Godoy tem relação não somente em implicar por que é um poeta 
intelectual, mas também em mostrar que a responsabilidade de 
mundo assumida em sua poesia é parente da responsabilidade de 
mundo de sua formação intelectual como professor e pesquisador.

Friedrich Schiller (1759-1805), a título de analogia e de “caso 
simbólico”, e porque um exemplo canônico, pode não somente 
ilustrar, mas também orientar minha argumentação. Ilustrar e 
orientar porque a relação que Heleno Godoy estabelece entre a 
prática da Literatura e viver o e no mundo é parente de quem foi 
Schiller como poeta intelectual, à parte as divergências ideológi-
cas que possam ser flagradas entre este e aquele. Schiller iniciou 
sua formação acadêmica no Direito, que abandonou para cursar 
Medicina e, durante o período de estudos neste curso, ampliou 
sua leitura literária. Nesse processo, passou pela academia militar 
de Karisschule, fundada e supervisionada por Carlos Eugênio, 
duque de Württemberg. A academia existia para educar oficiais 
e funcionários a serviço deste duque. Dessa experiência em tal 
academia, do conhecimento da época do curso de Direito, bem 
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como da ampliação de sua leitura literária, Schiller escreveu Os 
bandoleiros, peça publicada em 1781, e encenada no Teatro de 
Mannheim em 1782. Depois de caçado e proibido de escrever 
peças teatrais pelo duque de Württemberg, Schiller fugiu. Em 
seguida, ele publicou A conjura de Fiesco, que embora não lhe tenha 
trazido rendimentos, logrou-lhe um emprego de dramaturgo sob os 
auspícios de Wolfgang Von Dalberg. Schiller passou dificuldades, 
financeiras e de saúde (adoeceu de malária), mas superou tudo 
isso e se tornou professor de Filosofia e de História em Iena, em 
1788. Evidentemente, não só nosso poeta, Heleno Godoy, nem 
o caso canônico em discussão, Friedrich Schiller, decorrem de 
uma relação intrínseca entre seus anos de educação e aquilo que 
fez este e faz aquele. Na materialidade sócio-historial da vida, 
cada indivíduo exerce aquilo correspondente a sua formação 
no estado de existência e modos de conduta de sua cultura. Por 
tratar de si mesmo, quer dizer, cuidar de seus planos de vida, seja 
para a obtenção do chamado sucesso ou para viver livremente 
quase que à revelia, cada indivíduo da modernidade – e falo isso 
sobre o mundo urbano, mundo que inclui mais explicitamente a 
circulação enciclopédia – é autocentrado. Contudo, a seu modo, 
o poeta intelectual pensa-se no mundo pensando-o.

Observemos: publicada em 1794, A educação estética do homem 
numa série de cartas, de Schiller70, trata das desilusões que a Revolução 
Francesa produziu sobre este poeta. No geral do discurso das 
Cartas, Schiller se ocupa em investigar o que havia dado errado na 
Revolução, para orientar um futuro diferente. Para isso, Schiller 
considera que apenas a educação orientada à beleza poderá tornar 

70 SCHILLER, Friedrich. Carta III. In: ______. A educação estética do homem 
numa série de cartas. 4. ed. Trad.  Roberto Schwarz; Márcio Suzuki. São Paulo: 
Iluminuras, 2002.
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as pessoas formadas para o conhecimento e gerar uma sociedade 
de indivíduos livres. Em passagem de sua terceira carta, Schiller diz 
que a partir de quando se dá conta de si, o indivíduo se encontra 
em dada condição de mundo por força das circunstâncias de poder 
que lhe envolve, e que essa condição se forma antes mesmo de o 
indivíduo conscientizar-se dela. O sujeito que percebe isso e sobre 
isso pensa para sobre isso agir, intervir, é o sujeito autocentrado, 
aquele que se pensa, que realiza a autoanálise. A respeito disso, seria 
típico dizer que Heleno Godoy é um poeta que, entre outros temas, 
dedica-se a escrever uma poesia que fala da própria poesia. Nesse 
turno, observar-se-ia como ele atua nesse âmbito metapoético, o 
que levaria a explicitar de maneira recifrada certas descrições que 
assinala a respeito do que é a poesia. Nesse sentido, a exemplo da 
reflexão de Schiller sobre quem acorda do “sono dos sentidos”, 
Godoy seria mais um dentre tantos poetas intelectuais – e a me-
tapoesia nem mesmo precisa de poetas intelectuais em seu estado 
de expressão mais hodierno – que escreve sobre a própria poesia, 
sobre o próprio fazer poético – a própria poesia e o próprio fazer 
em si, e a própria e o próprio dele, Heleno Godoy. Contudo, esse 
poeta não está calcado aí, não se apresenta com uma voz autoral que 
nisso se satisfaça. A casa, livro publicado em 1992, é uma coletânea 
de poemas escritos entre 1986 e 1991, conforme o frontispício da 
edição, seccionada em quatro partes, contendo cada uma quinze 
poemas. Nesse livro, a casa é uma alegoria de poema, como se este 
fosse uma espécie de antonomásia para a poesia. A casa jamais 
deixa de ser dada como tal, quer dizer, como edificação de residir, 
como “lugar do lucro ou do logro –/ lugar ouro, logradouro” 
(AC, 1992, p. 9), que é “o espaço habitável (…)/ espaço que se 
pratica, a práti-/ ca da habitação só ou co-habitação” (p. 41), ou 
seja, não deixa de ser nada do que propriamente, lato sensu, uma 
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casa, consoante à ideia-imagem substantiva mais comum que 
essa palavra da Língua Portuguesa possa referenciar. Logo, nada 
conhecido sobre casa é estranho à casa-poema, à casa-livro de 
Heleno Godoy. Porém, a casa também é um objeto de linguagem 
humana, e todo objeto dessa linguagem contém elementos do 
saber da humanidade, uma vez que “volve/ a si mesma a casa 
e sua/ consciência, de si mesma” (p. 13) e que “contém/ mais 
perguntas que respostas,/ mais vazios que propostas,/ respostas 
ao que lhe convém” (p. 17).

Que a casa no livro homônimo destacado de Heleno Godoy 
seja a própria poesia, não é uma novidade para os leitores espe-
cializados do poeta, a exemplo de Solange Fiuza Yokozawa71, 
embora A casa careça de estudo detalhado a respeito72. Pode-se 
retirar de cada conjunto dos quinze poemas das quatro partes de 
A casa estrofes, trechos, versos ou palavras que flagrem a relação 
da casa como imagem da poesia. Contudo, em minha analogia ao 
“caso simbólico”, exemplo canônico de poeta intelectual como 
sujeito autocentrado que se autoanalisa, Friedrich Schiller, quis 
mostrar que certos poeta escrevem metapoesia – coisa que Schiller 
não fez – não apenas porque essa é uma prática da criação verbal 
moderna, mas porque se instalam e incidem na vida sem medir 
o mundo por si, como indivíduos, e porque encenam respostas 
ao mundo. Quando Heleno Godoy elege a casa como alegoria da 
poesia, ele dá conta desta em relação à vida comum, desde isto 
de uma casa ser o lugar de abrigo dos indivíduos nos territórios 
sociais à parte da urbanidade, como o campo, a isto de uma casa 

71 Artigo publicado pela Revista da ABRALIC em 2011, em virtude do XII 
Congresso Internacional da Associação Brasileira de Literatura Comparada, 
ocorrido entre 18 e 22 de julho do referido ano.

72  Ressalvo que não era o objetivo de Solange Fiuza em seu referido artigo.
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ser o território individual ou familiar do mundo urbano onde há 
carros em trânsito. A casa é o abrigo de um indivíduo, de amigos, 
de um casal, de uma família, de um coletivo, é a morada dos 
sujeitos, logo, os sujeitos corporificam a casa. Se os sujeitos não 
concebem a forma física da casa, concebem os modos de conduta 
desta, de sorte que o estado de existência da casa corresponde ao 
estado de existência da vida humana, e assim é a poesia. Decerto, 
outra palavra, que não casa, não seria mais precisa. No todo de 
sua poética, Godoy se mostra como alguém que não se rende 
incólume ao que é inculcado pela autoridade que cega a liberdade, 
assim como se demonstra como uma personalidade equilibrada 
nos fins mais objetivos da razão e na pulsação mais viva dos 
sentimentos. A eleição de casa – a palavra, a coisa, o objeto, a 
existência – confere a dimensão profunda de que a poesia existe 
para que a liberdade enfrente o aprisionamento e para evidenciar 
que a solidão não se exime da coexistência, e vice-versa. Pode-se 
dizer que a casa, no livro de Godoy, é operada de maneira múltipla 
como são as “palavras-energia” da iniciativa Práxis, manifestada por 
Mário Chamie a partir de 1962, com Lavra lavra. Nesse sentido, a 
dinâmica das interpretações variadas sugerida pela palavra-energia 
de Práxis pode levar, inclusive, à compreensão de A casa como 
um poema-livro, à guisa de Martim Cererê: o Brasil dos meninos, dos 
poetas e dos heróis, de Cassiano Ricardo, livro de poemas constelares 
a uma palavra-imagem que se multidimensiona, dando forma a 
poemas tão independentes como tais quanto interdependentes em 
conjunto, conforme a própria imagem de uma casa, onde o quarto 
é um lugar à parte da sala, que é um lugar à parte da cozinha, cada 
qual um lugar específico, com sua própria materialidade e nos quais 
se vive experiências distintas, mas todos sendo lugares da casa, 
todos sendo lugares de ser no hábito e contrário à conformidade.
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Não é, contudo, no registro restrito de Práxis nem da relação 
casa-mundo e casa-poesia que se encerra A casa, e não digo isso 
apenas no sentido de que um livro de poemas pode ser submetido 
a diversas interpretações, digo consoante à propriedade significativa 
do livro. No livro imediatamente anterior, Fábula fingida, de 1985, 
a metapoesia é dada de maneira mais explícita. Entenda-se: A 
casa não é um livro que fala explicitamente da poesia, é um livro 
que alegoriza esta arte verbal a partir da multiplicidade dinâmica 
conferida à palavra-energia casa. Já Fábula fingida vai diretamente 
à própria poesia logo no poema de abertura, da primeira das sete 
partes – chamadas de “argumento” –, conforme se lê: “um poema, 
como/ a porta estava, cruzamento, inse-/ guro de si e de sua 
palavra/ tomada de empréstimo a outros/ códices, palimpsesto e 
alegoria/ e onde se vê que o amor, osso/ postura, é palavra cerzida, 
col-/ cha de reatalhos” (FF, 1985, p. 35). Esse poema, de imediato, 
apresenta um saber fundamental ao fazer poético: a poesia ensina 
a poesia a ser poesia. Quer dizer: para encontrar a própria voz 
poética, enquanto inseguro, o poeta recorre à poesia eleita diante 
daquelas que tem conhecimento: reescreve a escrita de reescritas 
anteriores, como dizem os seguintes versos: “no início do poema 
está escrito/ que o poeta envia, à sua frente/ endireitando-lhe os 
caminhos/ seu outro, seu duplo, miragem/ deserto, o canto” (p. 
37). O saber de si inseguro e o saber que se deseja chegar a – ainda 
não evidentemente onde – preludia o sentido das quatro partes de 
A casa, respectivamente a suas partes: da edificação (matéria física), 
da habitação (ideia de ser e estar), do hábito (sobre o cotidiano, o 
mesmo sempre) e da multiplicidade (a libertação do que prende 
sem fugir do que está dado). Essa variação a partir do mesmo 
substantivo, que varia sem perder a consistência, é assumida em 
Fábula fingida como uma história de amor entre o poeta e a poesia, 
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observando-se que o amor tem a forma da casa, em seu concreto 
e em seu abstrato, pois é lugar de solidão e de convívio, como 
nos versos deste axioma de Fábula fingida: “III. penso-te amor, 
desejo designado, o que/ existe enquanto se verifica/ ideia que 
de ti faço e como te penso/ e não há outro modo” (p. 41). Neste 
sentimento, o amor, tão íntimo porque individual e tão aberto 
porque social, o poeta encontra um caminho de arquitetura verbal 
em que a objetividade e a subjetividade se tornam unas, conforme 
está explicitado nos seguintes versos: “no princípio era só casa, 
no que/ estavam; uma rua nessa cidade/ era, em princípio, cama: 
corpos/ que se deitaram e o que, a deter/ minaram, feito vinha 
ou favo, o que/ estava nela: luz de os prender/ em trevas mesmo 
trégua/ e se compreenderam” (FF, 1985, p. 47). O desencontro 
que termina em encontro, as diferenças que se formulam num 
conluio e a insegurança que não cai na errância, porque acerta o 
caminho na busca, participam da imagem própria de pensar-se 
poeta pensando a poesia.

Entendamos: a relação de Heleno Godoy com Friedrich Schiller 
não foi mera, no sentido de uma analogia pela analogia ou de 
simples elevação de Godoy em equivalência a um nome canônico 
da poesia e do pensamento ocidentais. Acontece que Schiller está 
entre aqueles que inauguraram na modernidade recente, a partir da 
condição de autocentração do sujeito, a atitude do poeta intelectual 
que ao se pensar como artista da palavra, pensa-se como sujeito 
no mundo a respeito daquilo que sua atividade, a escrita poética, 
pode intervir na vida comum, para além de confessar ou de declarar 
sentimentos, de descrever objetos e seres conforme uma percepção 
peculiar ou mesmo de narrar certo acontecimento de modo a 
imputar valor ao narrado. Em Schiller não é a própria obra literária 
que faz isso – conforme destaco –, mas suas reflexões nas Cartas, 
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bem como no ensaio Poesia ingênua e sentimental73, de 1795. Essa 
atitude começa a tomar corpo na obra poética de Heleno Godoy 
desde o primeiro livro, Os veículos, de 1968, no qual, ao tratar de 
diversas formas de locomoção das pessoas no espaço (o pé, o 
avião, o barco, a bicicleta, o caminhão, a canoa, o carro, a carroça, 
a motocicleta, o navio, o ônibus, o trator, o trem de ferro), o poeta, 
em sua poesia reflexiva já desde este livro, convida-nos a pensar 
que as diversas relações da vida pública e privada têm motivo 
não apenas no caminho a ser tomado, mas também, e sobretudo, 
naquilo que nos permite caminhar, como em “o ônibus”:

vai
vai ao ponto :
pronto espera

fica
fica no ponto

tem
tem hora
marcada :
trabalha

vai
vai de ônibus :
e em pé espera

chega
chega ao ponto
: trabalho

bate
bate o ponto e

73  SCHILLER, Friedrich. Poesia ingênua e sentimental. Trad. Márcio Suzuki. São 
Paulo: Iluminuras, 1991.
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tonto espia:
      atraso

Nesse poema, a coisa, o objeto ônibus, embora jamais a des-
peito do título, é descrito. A palavra ônibus, no título e na quarta 
estrofe, no conjunto do poema, assim como em relação ao título 
do livro e a todas as suas demais partes, que sempre tratam de 
um veículo, evoca sua imagem, descreve-a sem descrevê-la. Mais 
do que isso, o ônibus assume, no poema, a condição daquilo para 
que serve, conduzir o trabalhador ao trabalho, remetendo, já desde 
aqueles fins da década de 1960 quando o livro foi publicado, a 
questões tão presentes da vida urbana, como a relação insegura do 
trabalhador a respeito do meio de transporte que lhe serve para 
responder devidamente ao expediente: a expectativa de atraso, 
que, de resto, é tão comum. Mais do que isso, o ônibus, em sua 
funcionalidade nem sempre exercida, dá forma à tensão própria do 
trabalhador nas horas úteis. O trabalhador é integrado pelo ônibus 
em uma imagem de desamor em contrapartida à imagem de amor 
que a poesia é assumida em Fábula fingida e em A casa. Ainda que 
desamor e amor se oponham, no processo da poética de Heleno 
Godoy o que está em jogo é pensar o mundo, as coisas do mundo 
e as pessoas, como quem chama atenção para que os problemas 
da vida presente não deveriam se repetir na vida futura, pois são 
doloridos, massacrantes, cruéis demais. Embora de Os veículos para 
Fábula fingida e, sobretudo, para A casa, o poeta migre da condição 
de quem observa e diz para a condição de quem observa e participa 
ao dizer, a eleição da palavra veículo em seus diversos exemplos 
listados não o exime de já estar ali, pelo contrário, participa-o, 
ainda que, neste primeiro livro, de modo indireto.

Do passo em que há as coisas no mundo que participam da 
vida, sobre como e por que participam, como em Os veículos, ao 
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passo em que o poeta alcança a autoconsciência de que a poesia 
é a sinergia que lhe permite intervir no mundo, faz com que se 
atinja o momento em que somente uma história de amor, como a 
de Fábula fingida, poderia levar esse poeta à alegoria casa = poesia, 
afinal, o mundo é o habitat da vida toda, humana ou não, e no caso 
humano, em sua urbanidade – que juridicamente exprime a tensão 
entre violência e afeição, entre lidar com diferença e igualdade no 
existir em solidão e em convívio –, a casa é decerto a imagem mais 
precisa, como já assinalei. Já em Fábula fingida essa compreensão 
é atingida, segundo os versos: “o cuidado, o objeto em posse/ ou 
forma de fome, é total/ manifestação carinho de um/ plena entrega, 
plenitude outra/ fome, a procura e posse objeto/ o que exige mais 
completo cuidado” (p. 87). Daí que o objeto, poesia/amor, além 
de ser objeto mesmo, coisa que se observa, com a qual se coexiste, 
leva ao passo de A casa, cuja autoanálise se eleva em relação ao 
fazer a poesia sobre esta mesma, menos por seu processo e mais 
por sua necessidade, e isso, figurativamente, assume a forma da 
alegoria. Com o tempo, como é próprio de poetas reflexivos da 
altura de Heleno Godoy, esse processo atinge profunda maturidade, 
quando sequer a alegoria se torna necessária, pois todo um modo 
de pensar a poesia quanto ao fazer poético se torna indistinto das 
coisas, do saber e de sentir o mundo, como é o caso do seguinte 
poema de A ordem da inscrição (2004, p. 11):

11
A ordem das coisas não impõe
só um limite, pode impor vários,
como os das paredes de uma casa,
internas como também externas.

Quadrados que se circunscrevem
contraditoriamente, uma parede
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interna se opõe, mas complementa,
uma outra que a abarque, externa-

mente. Se alguém chora em um dos
quartos e o som desse choro ultra-
passa uma parede, estende-se, rever-
bera lá fora, na mais externa delas,

e ainda é audível, constrói-se a sant-
idade do silêncio quebrado, limites
transpostos, a eterna chama que am-
para a prática da próxima convivência.

Ora, o que faz a poesia, quando se integra à vida com pre-
cisão, se não é isto de ser ouvida na proximidade e na distância? 
Evidentemente, esta já não é uma poesia sobre a poesia, já não 
é propriamente uma metapoesia, já não é, inclusive, uma análise 
nem uma autoanálise. Agora se trata de viver o mundo pela e 
com a poesia, pois o que antes era a formulação de um caminho, 
sempre via work in progress, quando a princípio interessava o que 
nos move no mundo (Os veículos), que encontra a dificuldade e a 
insegurança sobre a descoberta da própria voz poética resolvida 
em uma relação de amor entre poeta e poesia (Fábula fingida) até 
atingir o mundo de modo a integrar-se nele pela própria forma 
de sua existência (A casa), atinge a reflexão que, embora pura, não 
deixa de dizer do que na vida incute injunções de controle, como 
neste excerto do décimo sexto poema de A ordem da inscrição (p. 16):

Só assim condenam-se os anjos e as formas
do desejo, quando tornam-se feras e atacam,
colidem interesses, ampliam-se mercados,
taxas, contas correntes em amarrio forte,
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uma corda presa e uma asa perdida após
batalha por céu aberto, tumulto oferecido
em pregão noturno, índice da porcentagem
tardia, umas tantas penas e mármore ruído.

O excerto destacado não trata de uma denúncia, pois é um 
flagrante, contudo, não meramente o flagrante de quem aponta o 
dedo, é um flagrante irônico, e justamente porque irônico declara 
que o erro presente poderá ser o erro futuro. No entanto, declara 
sem fazê-lo, porque nos convida a ler o flagrante dado ironica-
mente como uma orientação de vida social, logo, política. Godoy 
não nos engana nem ilude ao empregar termos como anjos e 
feras associados ao mercado e seus elementos. Propriamente, ele 
encena uma tensão, configura um teatro que está aí mordendo 
a vida pelos bolsos. Contudo, isso não faz de sua poesia, de sua 
consciência de mundo, de sua contundente crítica contra a ordem 
do controle, nem um manifesto nem um panfleto, muito menos 
uma premonição. Não se trata de enxergar um futuro inevitável 
a partir de presságios, trata-se, insisto, de flagrar ironicamente o 
presente, como, ainda em A ordem da inscrição, o poeta assevera no 
último verso do quinquagésimo poema: “Não, nunca contamos 
com os reveses” (p. 57). A poesia de Heleno Godoy, por isso, quer 
tornar mais aguda as faculdades intelectivas e sensíveis de quem 
o lê com uma reverberação ativa em combater a passividade, por 
isso sua subjetividade, como escolha, evita formulações de imagens 
com desfile de metáforas. Sabendo que a estética verbal é sensível 
aos sentidos que imaginam e pensam simultaneamente, a poesia 
de Heleno Godoy é poesia da poesia para acudir a vida de um 
desastre político. Isso o poeta não faz expressando uma forma 
idealizada de mundo, nem como um náufrago desesperado que 
lança ao mar sua mensagem em uma garrafa à espera de audiência 
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que termina sendo um socorro. Isso é fundamentalmente o que 
este leitor, seus críticos mais especializados e seus apreciadores 
leem, ouvem, atentam-se poema a poema dos livros, convindo a 
tanto, embora isso possa parecer desagradável, a sisudez de um 
cenho cerrado de indivíduos prontos a uma tomada de atitude.

Faço um retorno a Schiller: este poeta esteve em um daqueles 
momentos periódicos em que o novo (ou a novidade) esteve 
em contraste com o precedente. Sabemos que a dicotomia dos 
embates entre domínios (territórios, âmbitos, formações ideoló-
gicas) corresponde à herança mais cruel da humanidade – sim, da 
humanidade, embora eu me ocupe apenas do Ocidente. A dicotomia 
entre homens – jamais mulheres nem crianças – superiores versus 
inferiores é promulgada pela Poética, de Aristóteles, como em toda 
a história, a dicotomia entre pobres e ricos, que seja, entre quem 
produz para quem ordena. Listar dicotomias nesse sentido daria 
em um conhecido volume de exemplos, e por isso é desnecessário. 
Contudo, para manter a relação de descendência de Heleno Godoy, 
como poeta intelectual, a respeito de Schiller, convém listar algumas 
dicotomias entre o novo e o precedente no âmbito da criação 
estético-verbal. Com isso, espero tornar mais evidente a discussão 
que venho desenvolvendo de Os veículos até A ordem da inscrição, 
que tomou A casa como núcleo. A chamada lírica arcaica grega 
é aquela correspondente a um conjunto de obras que trata com 
particularidade individual mitos gregos mais pretéritos configurados 
pela poesia homérica. Essa poesia inaugura – segundo os registros 
do que se convencionou chamar Literatura Ocidental – uma espécie 
de subjetividade, que ainda é uma pessoalidade, sobre valores 
do mundo conhecido. No entanto, o ritual, de vitalidade muito 
pulsante desde o nascimento ao desenvolvimento da polis, ainda 
é pertinente aos gregos arcaicos. Nisso, a tragédia, assim como a 
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comédia, e os ditirambos – porque não eram de virtuose aristo-
crática – se tornam muito pertinente depois do período arcaico. 
Há aí, nessa antiguidade configuradora da Literatura Ocidental 
duas dicotomias: entre a antiga épica e a lírica – e empregamos 
este termo apenas por motivos facilitadores –, e outra entre essa 
lírica e o teatro, tanto pela forma da tragédia quanto da comédia. 
De todo modo, na época do teatro, a epopeia homérica ainda é 
política e pedagogicamente vigente, porém, enquanto esta trata 
de um mundo fechado, tribal, logo, já inexistente, o teatro trata 
de um mundo cindindo vigente. Em trânsito, posteriormente, no 
século segundo ainda da era antiga, os romanos, valendo-se de seu 
senado supostamente democrático, debatem sobre a necessidade de 
poesia a uma política bélica e imperiosa. Já em nossa era, no século 
V, desenvolve-se a dicotomia entre os valores de controle estético 
advindos da Antiguidade Romana em relação ao Cristianismo. No 
século XII, o Renascimento funda uma dicotomia a respeito dos 
valores estéticos da Idade Média. O século XV coloca em cena 
uma dicotomia entre a temporalidade natural e a temporalidade 
histórica. No século XVIII, quando finalmente encontramos 
Schiller, estabelece-se a conhecida querela entre antigos e modernos. 
Esse momento é fundamentalmente importante porque é Schiller 
quem mostra a Goethe que este é fundamentalmente romântico, 
querendo dizer moderno. O século XIX herdará isso entre o 
Romantismo e o Realismo/Naturalismo, assim como o início do 
século XX, com seus diversos movimentos e vanguardas herdará 
contra toda forma de “escola” que lhe precede.

Heleno Godoy, por sua vez, é um poeta de uma época, esta 
época em que vivemos, em que a relação entre o novo e o prece-
dente não funda uma dicotomia no sentido de afirmação daquele 
pela negação deste. O movimento estético de nosso mundo, mundo 
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de Heleno Godoy, é conciliatório e crítico. Os Estudos Literários 
chama isso de Tradição e Modernidade, observando como poetas 
se inscrevem em ambas simultaneamente, havendo nisso poetas aí 
inscritos apenas no âmbito da conciliação ou da crise, bem como, a 
exemplo de Heleno Godoy, da tensão entre uma e outra. De todo 
modo, o caso de Godoy é de outra ordem, embora igualmente 
dicotômica: entre a pertinência de existir da própria poesia e o 
imediatismo pragmático da política individualista do mundo vigente. 
Nesse sentido, a poesia de Heleno Godoy pode ser distinguida 
em quatro momentos. O primeiro corresponde a Os veículos, que 
responde, para o poeta, à decisão de tornar-se tal ao experimentar 
o programa da iniciativa Práxis. Consideremos: embora Os veículos 
seja um livro que responde a um programa estético específico da 
poesia brasileira, a escolha da palavra-energia por parte de Heleno 
Godoy diz respeito a uma entrada na vida de poeta como escritor 
interessado em intervir no mundo efetivamente, conforme consi-
derei anteriormente. O segundo momento é aquele da metapoesia 
como autoanálise, o qual compreende Fábula fingida e A casa. Digo 
autoanálise porque entre aquele e este livro Godoy busca encontrar 
sua voz. No entanto, não o faz apenas como um poeta que de 
modo novidadeiro procura apenas marcar um estilo. O terceiro 
momento, correspondente a Trímeros, diz respeito à consolidação 
do encontro dessa voz. Trímeros é um livro precioso, não preciosista. 
De certo modo, Trímeros se apresenta como um livro que dá uma 
imagem de parcial a total da poesia de Heleno Godoy: na primeira 
parte o poeta se exprime a exemplo de influências que lhe são 
caras; na segunda parte ele se expressa no território político que 
lhe é tão próprio; e na terceira ele segue para uma liberdade mais 
despreocupada com as urgências do mundo, pois se dedica a pessoas 
e situações muito privadas, a exemplo de seus poemas inéditos 
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Poemas de Natal, que há vinte e cinco anos apresenta sempre quando 
é dezembro. Nisso, “O Poema”, texto que abre a segunda parte 
de Trímeros, contém a chave daquilo que procede em toda a obra 
poética de Heleno Godoy: “O poema sabe ser inexorável/ como 
a duplicação de estrada reta:/ segue inalterado, sem fim, ser vivo” 
(TR, 1998, p. 51), que significa dizer que a poesia está no cerne 
de lidar com o mundo como anátema contra a mera experiência 
imediata do viver. O quarto momento é aquele correspondente 
aos livros A ordem da inscrição, Lugar comum e outros poemas (de 2005) 
e Sob a pele (de 2007), herdeiros da relação de amor explicitada 
entre poeta e poesia em Fábula fingida, alegorizada em A casa, e 
implicitada em Os veículos e Trímeros. Nos três livros desse quarto 
momento, Heleno Godoy já se resolveu a respeito de evocar aquilo 
que fazem o poeta e sua poesia, bem como apresenta uma voz 
consolidada, que, logo, diz de seu nome, e não de um programa 
estético nem de influências de formação poética.

Do que chamei de quarto momento, ainda que de modo 
incipiente, tratei de A ordem da inscrição. Deveria me dedicar, em 
caso de mais espaço, que não é da propriedade dos objetivos deste 
ensaio, a esse livro, que, decerto, é o melhor de Heleno Godoy. 
Certamente, diante da obra conhecida, se esse livro fosse o pri-
meiro, teríamos a hipótese absurda do poeta que aparece pronto e 
acabado. Nem poetas outrora bissextos, conforme a classificação 
de Manuel Bandeira, como Joaquim Cardozo, foram capazes de 
tamanha proeza. De todo modo, o ápice da obra não aparecer de 
início dá em um resultado muito positivo, pois se hipoteticamente 
A ordem da inscrição fosse um livro anterior a Os veículos, Fábula 
fingida e A casa, não somente teríamos um poeta em regresso, mas 
adverso a sua própria formação estética e intelectual, bem como 
a momentos históricos da formação da poesia brasileira posterior 
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ao Modernismo, à Ditadura Militar e ao boom do inchaço urbano 
que o Brasil conheceu a partir da década de 1980. Se essa hipótese 
fosse possível de converte-se em tese, de posse do conhecimento 
que temos da poesia de Godoy pretérita ao livro A ordem da inscrição, 
jamais um poema como este, que é o quinquagésimo nono do livro 
(OI, 2004, p. 66), seria possível:

Se é para que sejamos felizes,
entremos em casa com as flores,
as frutas, a carne, o resto que seja
necessário, e um olhar que inquire
e nega, prega, protesta e protege,
indaga e responde de forma in-
certa às certezas encontradas.

Ao fim do dia, ao guardarmos
o carro e descobrirmos um as-
salto de que fomos vítimas, trans-
formar isso em uma narrativa
cotidianamente repetida: acon-
teceu-nos o que sucede a outros,
e nos torna iguais e condizentes.

Um poema como esse é de uma maturidade indiscutível. Nele, 
a partir do título do livro, a palavra-energia da formação Práxis 
original do poeta deixa de ser uma necessidade, pois “ordem”, como 
composição do mundo, dilata-se nesse como nos demais poemas do 
livro, assim como “inscrição” implica a capacidade incisiva na vida 
que tanto venho insistindo. No poema, a vida comum, a respeito 
de um acometimento próprio do cotidiano, toma forma. A ironia 
sobre a vida sofrer o risco de restar no mínimo, limitando-se no 
socorro da reclusão, chama a atenção para: menos do que dizer da 
pertinência objetal das coisas na vida, assim como menos do que 
dizer explicitamente do poeta com sua poesia, importa dizer que 



Adendo219

a vida é uma existência que exige poesia, pois nesta todos se equi-
valem. A ordem da inscrição, em conjunto com A casa, tem o mérito 
próprio de nortear a obra de um escritor que em dois momentos 
se distingue no mesmo: aquele de quem aprendeu que descrever o 
habitat em sua integração a quem lhe habita possibilitou entender 
que é necessário deixar o habitat falar como um organismo, uma 
vida, pois a casa e todos que lhe habitam se consubstanciam. A 
própria forma livro de A ordem da inscrição explicita que no processo 
criativo de Heleno Godoy uma coletânea não corresponde a uma 
organização de poemas escritos em uma dada época. Na poesia 
de Godoy, poemas de um livro constituem uma organicidade, a 
qual, embora não exima de nenhum poema sua autonomia, jamais 
deixa de relacioná-los pelo trato formal entre si e pela recorrência 
de conteúdo de um a outro. Com isso, é válido dizer que, exceto 
Lugar comum e outros poemas, Heleno Godoy é desses notáveis autores 
da poesia ocidental que, conforme já enfatizei, via work in progress, 
escreveu poemas-livro recorrentes uns nos outros, contudo, de 
uma maneira peculiar que chamo de excelente: sem se dedicar à 
escrita de poemas longos ou extensos74.

Conforme destaquei, Lugar comum e outros poemas, livro publicado 
um ano depois de A ordem da inscrição, não corresponde ao formato 
de coletânea similar a um poema-livro. Em Lugar comum – como se 
diz no quinto último poema, uma suíte em quatro movimentos, cujo 
título é homônimo ao do livro –, “O lugar pode ser este, se outro/ 
melhor não houver. O que há/ de comum: tudo aí se estabelece” 
(LC, 2005, p. 78). Este terceto corresponde à primeira estrofe do 

74 Vale observar que Solange Yokozawa, em “Sobre Lugar comum e outros 
poemas, de Heleno Godoy”, também faz essa observação, mas não desenvolve 
o tópico porque não era objetivo de seu trabalho. O trabalho de Yokozawa 
foi publicado nos Anais do XII Encontro Internacional da Associação Brasileira 
de Literatura Comparada, em julho de 2011.
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primeiro movimento do poema. Ele me lembra, de imediato, de 
A casa, ou, aliás, faz-me pensá-lo como uma espécie de síntese de 
A casa – muito embora o tom crítico e irônico seja mais parente 
da voz de A ordem da inscrição. Inclusive, a respeito deste livro, esse 
poema, “Lugar comum”, neste primeiro movimento, remete a 
discussões entre poesia e vida político-econômica, como em A 
ordem da inscrição. Também me faz recorrer ao entendimento do 
amor – sempre não apenas sentido, porque pensado, na poesia 
de Godoy –, pois o poema diz “O amor tem origem em promes-
sas/bem feitas, embora mal cumpridas./ Lembram-se da maçã 
oferecida/ e compartilhada? É sempre assim:/ se falta a vontade, 
impõe-se à força/ uma boa decisão já premeditada” (p. 79). Isso é 
patente daquilo que se diz em Fábula fingida, no sexto argumento, 
depois dos fracassos e vitórias de viver: “amor foi o que se disse 
haver/ em haver fica apenas esse nome/ amor, o que foi, doado, 
recebido/ mas não gasto, permanecer que/ se delineia conforme// 
novos hábitos ou nova chuva” (FF, 1985, p. 133). Embora isso, o 
segundo movimento – de onde o excerto anterior de Lugar comum 
–, assim como o terceiro, contém muito mais a propriedade algo 
que pessoal do conjunto do livro, ainda que o quarto movimento 
me faça, novamente, recordar a voz reflexiva de A ordem da inscrição, 
conforme os versos da primeira estrofe desse movimento: “Acordar 
e enfrentar as ordenações do dia./ tirar o pijama (ou não, se nem 
foi vestido)/ e botar outra armadura para as batalhas/ ao sol, 
posto que já a pino” (LC, 2005, p. 81).

Porque é um livro em tom de certo modo confessional e 
de memórias75, é que se torna próprio tratar Lugar comum como 
um livro mais pessoal – embora, penso, a pessoalidade já está 

75 Observação também notificada por Solange Yokozawa no artigo indicado 
na nota anterior.
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presente desde Os veículos, ainda que neste livro de modo bastante 
tênue. Marcas de pessoalidade, inclusive, parece-me um tópico de 
investigação a ser realizado sobre a poesia de Heleno Godoy – isso 
porque Lugar comum reserva ressonâncias dos livros anteriores, 
conforme assinalei a respeito de A casa e, sobretudo, de A ordem 
da inscrição. “Álbum de família” é, em Lugar comum, um poema 
de flagrante coincidência entre sujeito do enunciado, o eu lírico, 
e sujeito da enunciação, o poeta. Nesse poema, Godoy jamais 
se distancia da reflexão, própria aos poetas intelectuais ou mais, 
meditativos, pois, embora o poema não expresse um pensamento 
sobre grandes temas da Literatura Ocidental de antes nem de hoje 
de maneira imediata, não deixa de fazê-lo, uma vez que se remete 
a pensar e sentir o tempo passado da vida do sujeito dentro de 
uma genealogia. “Álbum de família” é um poema em que o sujeito 
observa sua pertinência familiar desconforme a uma ordenação 
linear, de imediata progressão dos antepassados até si mesmo, pois 
essa pertinência é medida por “lembranças embaralhadas”, e estas 
fazem os familiares do poeta se comutarem entre si consubstan-
ciados de maneira vária nele. No poema, o eu lírico assume os 
olhos do poeta que vê a vida em registros de fotografias, porém, 
não para descrevê-las, nem mesmo para descrever vivências, mas 
para tê-las em um guardado que pulsa: “(…) Não. Aqui,/ nesta 
caixa, muito mais que num/ álbum organizado, encontro certas/ 
as biografias que me fascinam, as lembranças embaralhadas” (p. 
2). Essa voz de certo teor confessional está marcada quase que 
poema a poema do livro, e me parece muito patente em “Ford 
29”, poema em que o eu lírico se recorda de um veículo familiar, 
homônimo ao título, colocado como objeto recordado da infância 
como uma espécie de mediador entre três binômios: a pobreza e a 
não exatamente pobreza, a cidade pequena e a capital (ou cidade 
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grande); o conhecer-se/ser conhecido e o não ser conhecido, 
de sorte que este binômio final está inscrito em uma relação de 
câmbio entre os dois polos de cada um dos binômios anteriores, 
bem como entre ambos, conforme esse trecho final, de quando 
o menino chega do interior à capital com a família no Ford 29: 
“Aqui, ninguém sabia/ que eu existia ou estava chegando” (p. 11).

É importante considerar: de Os veículos a Lugar comum e outros 
poemas, Heleno Godoy mantém uma progressão criativa em sua 
obra poética que procede de dedicar atenção à materialidade das 
coisas (a exemplo dos diversos meios de locomoção no primeiro 
livro e da casa, no terceiro) a converter essa atenção ao abstrato que 
se materializa na vida pela memória e pelo conhecimento. Nesse 
processo, temas como a própria poesia (incluindo sua prática e o 
poeta), a solidão e o convívio (incluindo o estar a dois e a família) e 
a mediação da vida pelo amor (jamais romantizado nem meramente 
individual de alguém a outrem) vão se marcando mais e mais e 
se assinalando em assuntos da vida urbana (o tráfego de veículos, 
o mercado financeiro, o consumo). Nisso, a subjetividade lírica 
da poesia de Heleno Godoy se descola (Os veículos), descentra-se 
ou metonimiza-se (Fábula fingida), desloca-se e descentra-se (A 
casa, Trímeros e A ordem da inscrição) e pessoaliza-se (Lugar comum 
e outros poemas) de sorte que todas essas formas de subjetivação 
objetiva-se pela precisa escolha vocabular, e torna a subjetivar-se 
porque a obra toda volta-se para si mesma. Julgo que Sob a pele 
(2007), como livro do lugar de tensão, lugar de recolha e de escuta 
do vivido, compreende uma síntese dessas formas subjetivas da 
lírica. O sujeito lírico deste livro (suíte e também poema-livro) 
coloca-se dentro da existência olhando-a dali, “sob a pele”, como 
naquela morada tomada como núcleo deste ensaio, A casa – e 
sobre isso é relevante considerar que esta palavra, “casa”, é a mais 
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empregada na poesia édita e inédita de Heleno Godoy, com mais 
de cento e sessenta recorrências76. De trás para frente de Sob a 
pele, considerando o movimento (ou poema) 53 do livro, lê-se: 
“guardamo-nos aqui, nesta/ cavidade preenchida, nuvem/ longe 
e já tocada, fria e seca,/ como a calma que nos dispõe/ dois em 
apenas um, pois/ unidos mais que ficamos” (SP, 2007, p. 113). 
Aí o lugar “sob a pele”, do que chamei de tensão de recolha e de 
escuta do vivido. “Sob a pele” indica um lugar que é, conforme 
introduzimos este ensaio, palpável e inapreensível, como a própria 
poesia de Heleno Godoy, é, pois, o lugar da materialidade das 
coisas e do abstrato que se materializa. No movimento (ou poema) 
28, diz-se, naquela coincidência entre eu lírico e poeta: “claro que 
chegamos até aqui/ e isso já é muito, se conseguimos/ olhar para 
trás e revimos velhas/ fotos já amareladas, falamos/ de novo velhas 
conversas, jogamos ‘War’ seguindo regras erradas” (p. 63). Nisso, 
mais propriamente, aquela síntese das formas de subjetividade, 
no entanto, sobretudo, a voz de quem vem passando pela obra 
na medida em que passa pela vida. Eu diria que este é o lugar do 
poeta já resolvido, que sem insegurança pode dizer: “a solidão 
não me apavora mais,/ é uma cobra de jardim, pobre/ e faminta, 
uma garota, ao meio/ da tarde, gritando por socorro” (SP, 2007, 
p. 49). Significa, é importante destacar, que a tensão aí, como em 
todo Sob a pele, não é signo da insolução, nem de uma falta de saída 
e muito menos de uma vida que arrisca tudo por qualquer coisa. 
É, pois, uma tensão mostrada, ciente da horizontalidade entre 
cada pessoa e o mundo, que recusa a falta porque já encontrou 
seu lugar de preenchimento, que sabe dizer sobre a própria vida 
vivida. O sujeito lírico de Sob a pele, quando faz pergunta, como 

76 Penso que isso merece pesquisa que observe a dinamização de sentidos 
dessa palavra na escrita do poeta.
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esta: “existiria aí resquício de permanência,/ a ciência com que 
se confunde/ a aparência das coisas tidas na distância?”, já sabe 
a resposta, ainda que no limite daquilo que, da recolha, é o que 
sobra: “resta correr entre colunas,/ corredores escuros, entradas/ e 
saídas, adros, cores, cortinas,/ átrios armados contra quem/ entre 
neste campo arado” (p. 27).

Finalmente importa que Heleno Godoy é um poeta que ab-
sorveu o fardo do mundo, que embora aparentemente possa 
parecer um mero fabbro da linguagem de dizer poesia, fez de sua 
obra uma linguagem partícipe da existência. É esse poeta alguém 
que não encontrou na dor um modo de existir nem de dizer-se, 
e muito menos em sua erudição e em todo o labor técnico, que 
é flagrante em sua obra, um modo de afirmar-se como quem é o 
detentor intelectual de um campo artístico da linguagem. Penso, e 
quis mostrar, no curso deste ensaio, que este poeta, Heleno Godoy, 
tem responsabilidade com aquilo que lhe dotou a vida, jamais por 
nascimento nem por inevitabilidade, mas por aquilo que, de posse 
da formação que teve, da vivência mediante sua formação, dos 
rumos do conhecimento e da atenção a seu próprio tempo, fez 
com que encontrasse na poesia um mundo de dizer Estamos aqui, 
Esta é a vida, mas ela não basta, pode ser ampliada. Ainda que 
aqui e ali o poeta pareça resignado, ele, a meu ver, aponta saídas 
porque se desnuda, é capaz de dizer-se em diversas personae, não 
como quem finge ou se alegra em apontar o dedo em quanto se 
enviesa, mas como quem diz Eu participo disso e disso não me 
eximo, como toda a gente, pessoa a pessoa. E isso tudo ocorre, em 
sua poesia, à parte do indivíduo, quer dizer, do sujeito empírico 
que alguém possa conhecer, com quem alguém possa conviver, e 
jamais porque este seja nulo, pois, como se sabe, poesia alguma 
brota de uma miraculosa artimanha das moléculas do ar, mas 
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porque sabendo-o distante, como gente, sabendo-o morto, como 
pessoa, sua poesia poderá continuar, como a de poucos, a dizer-nos 
sobre Eis-nos aqui, o que faremos, e se fizermos isso e sobre por 
que não fizemos.
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SONETO COMO VARIAÇÃO FIXA FORMAL77

SONNET AS VARIATION FIXED FORMAL

RESUMO: Este artigo tem como tese o princípio de 
que o soneto é uma forma fixa porque variável. Esse princípio 
corresponde ao fundamento da variedade na fixidez como 
“igualdade na quantidade” (aequalitas numerosa). Para demonstrar 
a validade da proposta, aborda-se o soneto desde suas origens, 
a partir de Giacomo da Lentini, até a poesia de modernistas 
brasileiros (Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e 
Vinícius de Moraes), passando-se pelo parnasiano Olavo Bilac. 
A análise investiga a validade do princípio de “igualdade na 
quantidade” a respeito do soneto atender a um molde, a uma 
versificação, a uma estrofação, a um esquema de rimas, a um 
ritmo e sua tonalidade. Para tanto, debate-se  sobre a formação 
do sujeito e sua intervenção na poesia ocidental do século XIII 
ao XX,  distinguindo-se sujeito centrado (anterior a meados do 
século XVIII) e sujeito autocentrado (posterior). Observa-se que 
o soneto apresenta um mínimo formal a respeito dos catorze 
versos em uma progressão textual lógico-discursiva que atende a: 
apresentação, desenvolvimento e desfecho. Como esse mínimo 
formal apenas existe in abstracto, o soneto tanto varia que chega 
a ser desrealizado, de suas origens a meados do século XX.

PALAVRAS-CHAVE: Soneto, forma fixa, “igualdade na 
quantidade”, sujeito centrado, sujeito autocentrado.

ABSTRACT: This article argues about the sonnet as a fixed 
form because it is variable. This corresponds to the variety in the fixity 
as “equal in amount” (aequalitas numerosa). To prove this, it is 
considered the sonnet from its origins, by Giacomo da Lentini, to the 
poetry of  Brazilian modernists (Manuel Bandeira, Carlos Drummond 
de Andrade and Vinicius de Moraes), passing by the Parnassian poet 
Olavo Bilac. The analysis investigates the “equal in amount” considering 
template, versification, stanzas, rhyme, rhythm and tonality. To this end, 

77  Artigo publicado em Revista texto poético (Qualis B2, à época e hoje), 
no volume 11, número 19, em 2015.
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lectures up on the formation of  the subject and its intervention in the western 
poetry of  the thirteenth century to the twentieth, distinguishing centered 
subject (prior to the mid-eighteenth century) and self-centered subject (later). 
It infers that the sonnet has a formal minimum around fourteen verses in 
a logical-discursive textual progression serving: proposition, development 
and closing. It is observed that this minimum exists only in abstract, 
because the sonnet varies so much that it’s undone, from its origins to the 
mid-twentieth century.

KEYWORDS: Sonnet, fixed form, “equal in amount”, centered 
subject, self-centered subject.

Desde o surgimento, no Duecento italiano78 (CAMPOS, 1978; 
LIMA, 2007; BURT, 2011), até a atualidade, o soneto é um gê-
nero poético nucleado em torno de catorze versos de tonalidade 
ordenada quantitativa e qualitativamente (conforme o idioma) de 
maneira simultânea ou sucessiva, com variedade estrófica binária 
e ternária (sendo, a rigor, mais comum o quarteto e o terceto – 
conforme seu molde de origem, o italiano), e que trata de temas 
diversos (p. ex.: o amor platônico, em Petrarca; o desconcerto do 
mundo, em Camões; a visão de mundo metafísica aristotélica, em 
Hopkins), ainda que em torno de quinhentos anos o amor tenha 
sido seu tema quase que exclusivo. De imediato, diferentemente 
do que o simplismo didático costuma pregar, não se trata de um 
poema estrofado em dois quartetos e dois tercetos, logo, não se 
trata de um molde inexoravelmente rígido. É verdade que o tópico 
de discussão que propriamente pode lidar com o soneto como uma 
insígnia (de gênero, de categoria ou outra) da poesia diz respeito a 
sua forma, jamais ao assunto, ao tema ou a outro tópico. Embora 
isso, flagra-se, desde o século XIII, tal variedade formal que é 

78 As informações de base histórica e tipológica sobre o soneto dizem respeito 
a tais autores. Isso é informado para evitar notificações repetidas.
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possível distinguir uma diversidade de tipos de soneto a ponto de 
causar espécie – p. ex.: o soneto francês distingue-se do soneto 
italiano (ou petrarquiano) pelo esquema de rima dos tercetos: CDC/
DCD neste (à maneira da terça rima) e CCD/EDE naquele, ainda 
que isso apresente outras variações, pois há sonetos italianos com 
tercetos em CDE/CDE, e CDC/CDC; outro exemplo diz respeito 
à métrica: dentre as línguas latinas, distingue-se a recorrência do 
endecassílabo no soneto em italiano e em espanhol, do alexandrino 
no soneto em francês e do decassílabo no soneto em português, 
além do que, no interior dessas medidas, há, p. ex., o decassílabo 
sáfico, o heroico, o de arte maior79 etc.

Somente porque variável o soneto pode ser considerado uma 
forma fixa. Observe-se: em uma amostragem mínima (de três a 
cinco poemas), se houver distinção total (tanto de forma quanto de 
tema, e até outra), não se pode deixar de considerar que há no corpus 
em análise uma forma fixa. Mais objetivamente, e sob exemplo, 
o gazel ou gazal é uma forma fixa de origem árabe (advinda do 
tempo de domínio mulçumano na península ibérica). O gazel é 
composto de dísticos (estrofes de dois versos) sob um esquema 
de rima emparelhado no primeiro dístico (AA); e interpolado, 
tomando-se em conjunto o segundo (BA) e o terceiro dístico 
(AB). Isso forma dois esquemas binários: um de rima e outro de 
estrofe, que pode variar as rimas se o gazel se alonga, produzindo 
CC/DC/CD e assim sucessivamente. Quanto à temática, um gazel 
apresenta conteúdo amoroso ou místico, senão ambos. À parte 

79 Nesse caso, à parte o heroico, o sáfico, o alexandrino e suas variantes, há 
sonetos em nove, treze e até quinze sílabas. Note-se que a arte maior varia de 
língua, pois em italiano e em espanhol um verso de nove sílabas corresponde 
ao ponto de partida da arte menor e, conforme destacado, o hendecassílabo 
é, nessas línguas, o ritmo de verso mais praticado na criação de sonetos.
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isso, um gazel poderá ter apenas três estrofes, mas também seis, 
nove, doze ou mais (PAGLIARO; BAUSANI, 1980). Novamente: 
a forma é fixa porque variável. Qualquer amostragem de poemas 
que apresente esse esquema levará o analista a considerar que 
todos são gazéis, por mais que se apresente variações internas 
(seja de métrica, de prosódia e mesmo do próprio esquema de 
rima)80. Se alguém, como poeta, pratica o soneto sem deixar de 
fazê-lo conforme a estrofação italiana, em dois quartetos e dois 
tercetos, sempre empregando o verso decassilábico conforme o 
padrão da língua portuguesa, e se além disso jamais emprega rimas 
consoantes nem assonantes, à maneira de Spencer, um soneto desse 
suposto poeta seria uma espécie de italiano branco. Se somente 
italiano, mantendo deste tipo o esquema de rima de sua tradição 
petrarquiana (ABBA/ABBA/CDC/DCD) de modo assonante, o 
resultado seria uma deriva ou variante.

No século XX, o Nobel chileno Pablo Neruda foi assíduo 
praticante do soneto, e dentre a variedade de sua produção dessa 
forma fixa, Neruda recorreu bastante ao soneto livre (ou ani-
sossilábico), i. e., aquele que não apresenta métrica regular (nem 
heterometria). O soneto livre pode apresentar rimas (a esmo ou 
segundo um esquema, logo, em duas variantes – que se tornam 
quatro, considerando-se que a rima pode ser consoante ou asso-
nante), assim como pode ser branco (outra variante). Em tempo, 
embora por outro exemplo, os poemas “Remissão”, “Tarde de 
maio”, “Amar” e “A máquina do mundo”, do livro Claro enigma (de 

80  Na poesia brasileira do Modernismo, um caso variante é o poema “Gazal em 
louvor de Hafiz” (publicado em Lira dos Cinquent’anos, em 1940), de Manuel 
Bandeira, que apresenta sete dísticos no seguinte esquema de rimas: AA// 
BA//CA//DA//EA//FA//GA. Neste esquema de Bandeira observa-se que há 
consonância apenas entre os versos pares do segundo ao sétimo dístico, a 
partir da rima emparelhada do primeiro.
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1951), de Carlos Drummond de Andrade, são, respectivamente, 
evidentes casos de: soneto, livres (o segundo e terceiro) e variante 
de terça rima. Não há como encontrar um padrão (senão próprio 
do poema apenas) em “Amar” e em “Tarde de maio”, e isso obri-
ga qualquer analista a considerá-los livres. No entanto, embora 
não dado em uma amostragem com nenhum caso equivalente, 
qualquer analista identificará que “Remissão” é um soneto com 
variante do esquema de rima italiano (ABAB/ABAB/CDE/CDE) 
com predominância de versos heroicos. Isso significa dizer que 
a forma fixa é assinalável pela variedade mesmo que um dado 
poema esteja em uma amostragem sem equivalentes, ou seja, a 
recorrente produção de uma forma fixa desde sua origem funda, 
in abstracto, um modelo que serve tanto à criação quanto à análise. 
Esse princípio autoriza qualquer analista a descrever “A máquina 
do mundo” como um poema em tercetos variantes de terça rima.

O princípio da variedade da fixidez notificado decorre do 
princípio da “igualdade na quantidade” (aequalitas numerosa), advindo 
do livro VI da obra De musica, de Santo Agostinho. A fórmula disso 
não é de difícil compreensão: algo pode ser categorizado como 
de determinada forma porque partilha em base de característica 
fundamental (recorrente) comum em relação a outros objetos, 
ainda que no conjunto todos os objetos possam ser variáveis 
entre si – veja-se a dentição dos seres humanos: os dentes de uma 
pessoa não são iguais, mesmo os sisos, mas são todos identificados 
como dentes, assim como a dentição de uma pessoa não é igual 
à de outra. Logo, quando um objeto do mundo não partilha em 
base de característica fundamental em relação a outro, estes jamais 
pertencem a uma forma fixa. Por experiência de leitura, qualquer 
analista pode dizer que a maioria dos poemas escritos dos fins do 
século XIX até hoje em dia no Ocidente não é de forma fixa, pois 
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aquilo que partilham entre si é próprio da arte, não da forma. No 
campo formal, o que chama a atenção da crítica quando Claro enigma 
vem a público é o dado de que neste livro Drummond recorre a 
formas e padrões fixos como jamais havia feito. A formalidade 
fixa recorrente em Claro enigma pode ser identificada entre poemas 
da obra, no entanto, isso é dispensável para a discussão deste 
artigo, pois sobretudo a formalidade daquele livro de Drummond 
é identificável pela quantidade de poemas que são de forma fixa 
segundo esta categoria da arte poética in abstracto. Esse princípio 
alicerça toda a discussão a ser desenvolvida doravante. A discussão 
será ilustrada por um corpus próprio da poesia brasileira, que inclui 
o soneto “A um poeta”, de Olavo Bilac (1996, p. 297); o sonetilho 
“Epitáfio”, de Vinícius de Moraes (1946, s/p); o soneto “Oficina 
irritada” de Carlos Drummond de Andrade (1967, p. 245); e o 
poema “O martelo”, de Manuel Bandeira (2013, p. 25). A análise 
estará calcada no soneto como forma fixa a partir daquela síntese 
descrita anteriormente (no início do primeiro parágrafo) em obser-
vação de sua variedade formal interna e externa, ou seja, do molde, 
da versificação, da estrofação, do esquema de rimas, do ritmo e de 
sua tonalidade. A abordagem crítica considera o movimento cada 
vez mais dinâmico do soneto como forma fixa na Modernidade, 
incluindo sua origem no Duecento italiano.

O soneto surge em uma época de trânsito, dos fins da Idade 
Média ao início da Idade Moderna, historicamente marcada no 
intervalo do Humanismo ao Renascimento, este período que 
embora tenha sido propriamente um domínio italiano expandiu 
seus valores para a Europa e, por extensão em coincidência com 
máquina ultramarina da empresa de colonização, chega aos “novos 
continentes”. Um fundamento de valor vindo da antiguidade 
grecorromana – alicerce canônico da formação civilizacional do 
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Ocidente, sobretudo poética – opera discursivamente o soneto 
quando surge: trata-se da tríade clássica VERDADE-BELO-BOM, 
que atende ao princípio de UNIDADE conforme o valor de BEM 
(de âmbito moral e espiritual). Ainda que à época de surgimento 
do soneto, bem como no curso de sua formação variável até, pelo 
menos, à altura do nascimento do Romantismo nos fins do século 
XVIII, a categoria BELO da tríade clássica não correspondia à 
aesthesis no sentido do sistema das artes, tanto esta quanto as duas 
demais categorias incidiam nas produções artísticas e intelectuais. A 
aesthesis, lato sensu, como percepção do mundo conforme a inteireza 
entre Humanidade e Natureza, em acordo com o fundamento da 
tríade clássica, somente correspondia à beleza se correspondesse 
à VERDADE e ao BOM (ao justo, correto, devido). O soneto, 
desde sua forma pré-italiana, aquela praticada por seu inventor, 
Giacomo da Lentini, até o início da segunda metade do século 
XIX principalmente tinha o amor como tema. Como o período 
(primeiro terço do século XIII) de surgimento do soneto, bem como 
o território (a península itálica) correspondia a um domínio moral 
e espiritual fundamentalmente cristão católico, o amor somente 
seria tal – não se admitia relativismo – se de uma pessoa a outra 
se realizasse em conformidade a Deus, logo, em nome Deste. A 
percepção (própria do sentir) do amor somente seria devida a 
este sentimento se o espírito (o ânimo) humano correspondesse 
ao amor que Deus tem pela e doa à Humanidade, logo, o amor 
somente existia em um domínio de pureza, à parte dos corpos, 
embora coincidente com as pessoas. Perceber o amor de tal modo 
e dizê-lo faria o dizer equivaler ao verdadeiro e, portanto, faria com 
que fosse justo (BOM). Para responder devidamente àquela tríade, 
o soneto, devido a seu tema mais recorrente (ou principal), teve 
de surgir como forma fixa – há no conjunto de uma oitava e dois 
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tercetos de Lentini o embrião da composição em dois quartetos e 
dois tercetos da apropriação feita do soneto por Guittone d’Arrezo, 
composição que toma corpo cerca de trinta anos depois. A oitava 
e o quarteto correspondiam a formas da poesia popular, enquanto 
o terceto correspondia à poesia erudita. A junção de um domínio 
e outro (popular e erudito) a respeito do amor tratava, pois, de 
dar azo ao amor propriamente dito, porque, do contrário, dizer do 
amor seria mera quimera. Aquilo que se disse sobre uma forma 
somente ser fixa porque variável está compreendido nisso, pois 
toda sorte de variedade do soneto (inglês, francês, estrambótico, 
acróstico, sintético etc.) jamais se afastou deste princípio mínimo 
de composição, a respeito de comungar algo pelo sentido que 
circulava no âmbito corriqueiro (do lugar-comum) com o mesmo 
algo pelo sentido que circulava no âmbito racional (da intelligentia, 
da erudição) em sua essência de ser, i. é., pelo que há de comum 
(diga-se, de próprio) naquele algo em relação aos dois âmbitos 
assinalados. Como se verá adiante, somente a partir da Modernidade 
recente – esta do surgimento do sujeito autocentrado, a partir de 
meados do século XVIII – isso será diferente, e embora isso o 
soneto ainda manterá um cerne mínimo de composição.

Esse modo de subjetividade que é motriz do soneto desde 
Lentini ao início do Romantismo é muito distinto de como a subje-
tividade passa a apresentar-se a partir deste período do pensamento 
e da estese. No soneto anterior à Modernidade recente o sujeito 
do enunciado é coincidente ao sujeito da enunciação de modo 
indelével, pois para dizer o sonetista precisava: dizer a respeito de 
ser em relação a Deus, uma vez que era de valor tácito entender 
que a essência humana é divina, dado que é advinda da criação do 
Pai segundo seu amor (princípio espiritual); e dizer-se a respeito 
de ser em relação a si, pessoalmente, consoante aos costumes 
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autenticados (princípio moral) – muito embora entre os fins da 
Idade Média e o início da Idade Moderna a posição do sujeito em 
relação a Deus deixe, como é de conhecimento, de ser Téo para ser 
Antropocêntrica81. Somente de modo anacrônico ou estritamente 
teórico – e neste caso in vitro ou por obra de uma hermenêutica 
atual de crítica literária – pode-se tratar o sujeito do enunciado de 
um soneto ou da sonetologia de Dante como uma persona, uma 
deriva subjetiva ou forma de uma discursividade metonímica. Por 
mais que Beatrice Portinari não tenha sido efetivamente amada 
por Dante, e logo, tenha sido estritamente uma alegoria para o 
amor, tudo que se refere a ela na poesia dantesca sobre o amor 
coincide com o próprio sentir e pensar do sujeito da enunciação, 
o Dante empírico, sujeito civil. À época, e durante muito tempo, 
poetas não tratavam de um tema conforme o sentir e o pensar 
alheios, como é frequente na poesia da Modernidade recente. O 
sujeito autocentrado dessa Modernidade é aquele que, voltado 
para si mesmo, torna o eu uma figura semântica, um valor de 
sentido, que varia de dizer-se a não se dizer, uma vez que, em tese, 
tem o controle sobre a voz do eu que diz eu sobre si mesmo. Já 
o sujeito anterior, diga-se centrado, diz-se (princípio moral). Isso 
jamais deu em mero confessionalismo, pois esse dizer-se sempre 

81 Exemplar disso é o caso de Guido Cavalcanti, pois em seus sonetos o amor 
figura como uma perdição que derrui a razão. Embora isso, observe-se quem 
em Cavalcanti e poetas posteriores que assumem essa ou outra posição 
sobre o amor – Louise Labé e Camões se dão ao amor mais corporalmente, 
embora tenham sido petrarquistas –, é o pecado (queda do ou falta com 
o princípio espiritual) que está em cena. Logo, porque o pecado macula 
o amor, este se torna uma perdição, no entanto, uma vez que o pecado 
estava em debate, logo, a atenção ao Deus não havia se perdido, apenas se 
deslocado em relação à posição do sujeito, que se era meditativo em poesia 
(ou reflexivo ou filosófico), como Cavalcanti, deixava de ser teológico, como 
os poetas anteriores, mais adidos a ideia medieval europeia de mundo.
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esteve coadunado ao ser humano porque é ser em Deus (princípio 
espiritual) –isso, conforme se enfatizou, ocorreu somente a respeito 
do soneto desde o surgimento até meados do século XVIII. Havia, 
portanto, uma forja de universalidade ideologicamente operatriz 
do que era autenticado como moral e espiritual82.

A respeito da composição formal do soneto é relevante con-
siderar também que esse gênero poético já surge com fundamento 
de fixidez formal pela força histórica da ideologia formativa dos 
gêneros literários. Tanto a Poética medieval quanto a Poética 
renascentista, logo, também aquela de trânsito de quando o soneto 
se refina, a do Humanismo, emulavam fundamentos da antiga 
Poética grecorromana. Observe-se a respeito disso que em sua 
forma original (de Giacomo da Lentini) o soneto era composto de 
uma oitava e dois tercetos. Isso evidencia, no embrião do soneto, 
o aspecto ternário do surgimento da estrofe por obra de Íbico – 
poeta grego arcaico que em meados do século VI a.C. divide, pela 
primeira vez na história da poesia ocidental, tantos seus poemas 
eróticos (amorosos dedicados a meninos) quanto seus poemas 
heroicos (dedicados a mitos menores ou menos frequentados) em 
três partes. Sabe-se que a antiga poesia grega era para, sobretudo, 
ser transmitida oralmente (via canto ou récita), com isso a divisão 
de Íbico consistia em: estrofe como o movimento que o coro fazia 
à direita, dirigindo-se ao público; antiestrofe como o movimento 

82 No estado da pesquisa, até então não se encontrou nenhum soneto distinto 
dessa prédica. E, sim, trata-se de uma prédica porque embora o sujeito 
centrado jamais seja distinto em poesia do que sente e pensa empiricamente, 
ele estava socialmente formado (educado) a ser assim. Quando aprendia a 
Poética e por ela tornava-se poeta, e não somente leitor, o sujeito empírico 
praticava o soneto conforme essa prédica, que além de autenticar um 
fundamento moral e espiritual, autorizava o soneto conforme certas regras, 
a guisa manualesca – incluindo nisso a “igualdade na quantidade”, i. é., o 
princípio de variedade da forma.
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contrário do coro, quer dizer, dirigido à esquerda do público; e 
epodo como o movimento de união de vozes que fazia o corifeu 
dirigir-se ao centro em relação ao público. Nisso, tal divisão ter-
nária compunha uma apresentação (estrofe), um desenvolvimento 
(antiestrofe) e uma síntese como inferência ou desfecho (epodo). 
Esse princípio performático lógico-discursivo já existia na poesia 
anterior a Íbico, no entanto torna-se ainda mais racionalizado por 
obra deste poeta, que substancia em unidades coesas e coerentes 
em si mesmas cada movimento de um poema. A disposição dos 
movimentos em partes destacadas que evidenciam uma diferença 
entre uma e as outras passa a formular, p. ex., a ode, como se 
tornou específico da ode pindárica. Além disso, na medida em que 
a poesia coral se torna infrequente e que a escrita toma o lugar da 
oralidade em poesia, cada movimento assume restrição formal, pois 
sua teatralidade de performance se perde. À parte a história da estrofe 
na poesia ocidental, que inclui como algumas estrofes se tornaram 
autônomas, quer dizer, constituíram poemas propriamente ditos, 
por analogia observa-se que o soneto lentiniano traz consigo ecos 
da origem da estrofe – que, via de regra, conforme o formalismo 
da escrita poética, assimilou a antiestrofe e o epodo e, inclusive, 
perdeu o princípio de movimento. Isso decerto ocorreu – é uma 
conjectura, pois como tese exigiria uma pesquisa etimológica e 
filológica – porque em grego στροφή foi transliterado em strophe 
pelo latim, termo que é correspondente a “estância” em português 
pelo termo stanza, do italiano. Em tempo, apresentação (virtude 
da estrofe), desenvolvimento (virtude da antiestrofe) e síntese 
como inferência ou desfecho (virtude do epodo) se observa nas 
estâncias do soneto lentiniano: a oitava é a apresentação, o primeiro 
terceto é o desenvolvimento e o segundo terceto é a síntese. De 
Lentini a d’Arezzo essa progressão lógico-discursiva do soneto 
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não se perde, embora este poeta tenha reestrofado o soneto em 
dois quartetos e dois tercetos, conforme já foi observado. Não dá 
para saber exatamente qual foi o motivo disso, no entanto, pode-se 
conjecturar que decorreu de a apresentação parecer muito extensa, 
pois, a partir d’Arezzo – e principalmente a partir de Petrarca – o 
primeiro quarteto corresponde à apresentação; o segundo quarteto 
e o primeiro terceto, ao desenvolvimento; e o segundo terceto, à 
síntese83. No caso do Parnasianismo – certamente devido às bases 
filosóficas deterministas do Naturalismo – os dois primeiros versos 
do segundo terceto correspondem a algo equivalente a um clímax, 
como na prosa de ficção, e o último verso à síntese originalmente 
correspondente a todo o segundo terceto. A este verso final do 
último soneto o Parnasianismo chamou de chave-de-ouro. Vale 
notificar que no soneto inglês (em três quartetos e um dístico, seja 
no modelo branco de Spencer ou no modelo distintamente rimado 
entre as estrofes de Shakespeare ABAB/CDCD/EFEF/GG) a 
apresentação do soneto lentiniano coincidente na oitava retorna à 
forma de oito versos, pois equivale no caso inglês aos dois primeiros 
quartetos. Não foi o caso de nossa investigação, mas decerto vale 
a pena pesquisar se a chave-de-ouro parnasiana tem relação com 
o dístico final do soneto inglês, que é correspondente à síntese84.

83 Empiricamente, esta conjectura se sustenta porque toda sorte de gênero 
textual de natureza argumentativa ou parcialmente argumentativa (caso 
dos sonetos e da poesia meditativa) sempre apresenta o desenvolvimento 
de modo mais extenso do que a apresentação, bem como apresenta esta 
de modo mais extenso do que o desfecho.

84 A chave-de-ouro pode ser entendida como advinda do Classicismo, conside-
rando este termo como uma espécie de redução de toda a Idade Clássica, ou 
seja, do Renascimento ao início do Iluminismo. No entanto, não é observável 
que dos renascentistas – e até mesmo de seus predecessores no soneto, Dante 
e Petrarca – adiante o último verso do segundo terceto seja uma síntese do 
soneto, diferentemente do que ocorre nos sonetos parnasianos.



Adendo239

Chega-se, com a discussão do parágrafo anterior, ao ponto em 
que se identifica a base do soneto, mantida desde seu surgimento 
até a atualidade: poema de ritmo e harmonia equilibrados quase 
restritamente a catorze versos cujo tema responde a uma progressão 
equivalente a: apresentação, desenvolvimento e síntese, de sorte 
que o sentir se expressa de modo jamais separável do pensar. 
Embora essa unidade tão coesa e coerente da textualidade estética 
do soneto tenha sido formada pela força ideológica da deferên-
cia de um cânone – o qual propagou principalmente Petrarca e 
Shakespeare, e, ressalte-se, Camões, no caso da língua portuguesa 
–, a recepção geral assimila a forma do soneto como algo preciso 
e exato, ainda que se reconheça, no mínimo, o molde italiano e o 
molde inglês – até porque o terceiro molde mais canônico varia 
em relação ao italiano apenas pela métrica e pelo esquema de rimas 
dos tercetos, é o caso do molde francês. A discussão desenvolvida 
até então reforça que não há precisão nem exatidão no soneto 
senão in abstracto. Em depoimento pessoalmente dirigido a mim 
durante uma entrevista em 2008 em seu apartamento na Rua 
Tonelero em Copacabana, Rio de Janeiro, o poeta Gerardo Mello 
Mourão comparou o soneto a um violão, asseverando que este 
instrumento é análogo a sua formalidade fixa, para finalmente dizer 
que se alguém não souber “tocar” um soneto que não o “toque”. 
Isso faz bastante sentido, pois, além de diversas peças musicais as 
mais distintas (isso é análogo à variação temática e estilística do 
soneto), há tipos diferentes de violão: o clássico, o TH5, o Folk, 
o ETN 10, o Jumbo etc. (isso serve de modo análogo à variedade 
métrica e de rima do soneto). Em suma, independentemente do 
tipo e das composições musicais, se o instrumento é um violão há 
nisso a pertinência do princípio de “igualdade na quantidade”. O 
mesmo vale para o soneto, salvo a restrição a respeito de a matéria 
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do soneto (como de toda a poesia) ser um idioma, ou lato sensu, 
a linguagem verbal, e isso torna o debate sobre o soneto mais 
complexo, pois a materialidade própria da engenharia musical é 
muito mais concreta e, logo, não torna possível tantas variedades 
desse instrumento em relação à linguagem verbal, dado que todo 
idioma é muitíssimo mais variável, a ponto de sê-lo não somente de 
nação a nação, de região a região e de comunidade a comunidade, 
mas também de pessoa a pessoa.

Na Modernidade recente, por força do Iluminismo com sua 
filosofia pragmática de política liberal e economia pré-capitalista, 
a tríade clássica VERDADE-BELO-BOM como UNIDADE do 
valor de Bem é cambiada por LIBERDADE-FELICIDADE-PAZ, 
cuja base teórica pode responder a esta fórmula pronominal: 
OUTRO-EU-NÓS. O OUTRO deve ser livre; EU em relação 
ao OUTRO, por não deixar de ser um “eu mesmo”, é igualmente 
OUTRO, e ambos, EU e OUTRO, constituem NÓS. Assim, a 
LIBERDADE é de cada um; a FELICIDADE equivale a EU, se 
este é livre; e a PAZ, no conjunto, somente é possível se OUTRO é 
livre e se EU é feliz, o que resulta em OUTRO e EU serem NÓS. 
O modo de subjetividade decorrente dessa tríade iluminista é bem 
distinto daquele decorrente da tríade clássica, sobretudo porque 
jamais será singular. Quer dizer, se alguém apenas pode ser feliz 
sendo livre, e alguém é sempre EU e OUTRO, logo, na expressão 
poética o sujeito do enunciado necessariamente não coincidirá com 
o sujeito da enunciação, uma vez que ambos serão independentes, 
ainda que jamais indiferentes – daquele a este e vice-versa. Isso 
significa que o ser no eu inculcado por força de um controle con-
junto em forjada unidade entre moralidade e espiritualidade deixa 
de ser mutuamente integrante para ser paralelamente diametral. Por 
isso o sujeito autocentrado da Modernidade recente tanto se diz 
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dizendo-se quanto diz sem dizer-se. Isso assume uma propagação 
de tal modo exponencial que atualmente é possível flagrar-se 
modos distintos de subjetividade em um único livro de poesia 
de um mesmo poeta. Tudo que do Romantismo ao Modernismo 
correspondia a uma distinção de modos de subjetividade de um 
mesmo poeta de uma época a outra (no Romantismo) a uma dis-
tinção não somente de época a época, mas também de livro a livro 
(no Modernismo), atualmente se torna uma distinção de poema a 
poema, quando anteriormente – no caso do soneto, de Lentini a 
meados do século XVIII – limitava-se no máximo à maturidade 
do poeta, dado que na obra deste o sujeito do enunciado e o da 
enunciação eram coincidentes. De Petrarca mais jovem a mais 
velho, a concepção platônica de amor que assume em seus sonetos 
se torna tanto mais bem resolvida porque mais bem expressada 
esteticamente, logo, jamais distinta. Sonetos à parte, para que fique 
mais evidente essa observação, entre os poemas “Marabá” e “Se se 
morre de amor”, de Gonçalves Dias, a concepção de amor do su-
jeito do enunciado varia, pois enquanto naquele poema homônimo 
ao nome da personagem que monologa no texto o amor jamais 
será possível, porque Marabá tem forma materialmente exógena 
dos demais membros de sua tribo; já em “Se se morre de amor” 
toda a exposição sobre quando se morre de amor e quando não se 
morre leva a entender que o amor propriamente dito é indistinto 
à diferença material entre os corpos, diga-se à etnia. Além do que, 
em “Se se morre de amor” há duas concepções de amor: a deste 
sentimento de fato, que se é presente poderá, sim, levar à morte; 
e a deste sentimento em uma espécie de pseudoforma – dir-se-ia, 
mais contemporaneamente, se confundido com paixão ou com 
tesão – que, como tal, jamais levará à morte. No segundo poema 
deferido de Gonçalves Dias a dicotomia “amor e amor” não existe 
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por obra do poeta, mas porque este capta essa discussão do mundo. 
Uma vez que tal discussão estava no mundo, diga-se entre o lato 
e o stricto sensu, logo, já era próprio da época a autocentração do 
sujeito inclusive no âmbito corriqueiro, do lugar-comum.

A categoria LIBERDADE da tríade iluminista no lugar de 
VERDADE da tríade clássica é uma espécie de escorpião enca-
lacrado, um palito de fósforo acesso dentro da caixa dentre os 
demais palitos. O princípio de UNIDADE da tríade clássica, 
embora isto seja obra de um controle ideológico, é equivalente 
à categoria de VERDADE, assim como às demais, pois o uno 
é aquilo que por inculcamento de valores que se tornam tácitos 
coaduna todos em um todo. Já a LIBERDADE é variada por 
princípio: começa em um indivíduo e neste termina porque também 
começa em outro, tornando-se algo que ilusória, porque jamais 
universal, uma vez que sempre restrita, pois isso não permite que 
alguém vá até outrem efetivamente, quer dizer: alguém é livre em 
si, mas se intervir no outro, tira deste a condição de ser livre e dá 
ao mesmo a possibilidade de igualmente ser intervido, tirando de 
si sua condição de ser livre. A VERDADE da tríade clássica vai 
a todos, mas há força de poder nisso; a LIBERDADE não deixa 
de responder a uma força de poder, no entanto, pressupõe que o 
poder é cambiável, e de câmbio em câmbio, ela cada vez mais é 
algo somente no horizonte, e o horizonte, se alcançado, sempre 
aponta a outro horizonte. Nisso, o soneto a partir do Romantismo 
varia em sua já variante forma originária, varia em tema – inclusive 
em um mesmo tema –, bem como, conforme aconteceu à poesia 
em geral, varia em distinguir sujeito do enunciado de sujeito da 
enunciação. Tal fator leva a ter tornado possível aplicar-se os 
fundamentos da poesia verbivocovisual sobre o soneto e também a 
encontrar-se poemas que mantêm certa relação com o soneto, que 
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parecem dele advir, porém expressivamente por força de desreali-
zação do gênero, apresenta-se de modo bem diferente, como é o 
caso do poema “O martelo”, de Manuel Bandeira, conforme será 
abordado. Segundo já se insinuou, a FELICIDADE e a PAZ são 
igualmente individuais, até porque, se não fossem, não formariam 
uma tríade. Se alguém é livre em si, somente consigo poderá ser 
feliz e, por sua vez, somente entre os demais de acordo consigo 
estará em paz. Os regimes autoritários e os regimes democráticos 
formados a partir dos fins da segunda metade do século XIX são 
prova disso. Para os regimes nacionalistas totalitários (franquismo, 
fascismo e nazismo), a felicidade do povo levaria à paz somente se 
os outros povos se rendessem à identidade da nação sob ordem 
despótica, e, internamente, se algum indivíduo discordasse dessa 
política, deveria ser reprimido, pois a tríade iluminista foi lida em 
tais regimes com base na unidade da nação e não na unidade do 
indivíduo, segundo a concepção política de mundo do déspota e 
de seus seguidores – nisso, é patente um controle político público 
a partir de uma concepção individual de mundo, fazendo com que 
a tríade iluminista, embora muito mais para mal do que o previsto, 
esteja autenticada. No excedente, o anarquismo é diametral a 
isso, e como uma abóbada fragmentada – quer dizer, apenas com 
vestígio do que fora abóbada –, na vida comum hodierna cada 
indivíduo exige para si autonomia na mesma medida em que exige 
dos demais a aceitação dessa autonomia, como se ignorasse que 
os demais são igualmente indivíduos que, por sua vez, um a um 
também exigem para si autonomia e aceitação dessa autonomia.

Embora seja possível desdizer-se que o poema “Áporo”, do 
livro A rosa do povo (de 1945), de Drummond, não é um soneto, 
é bastante flagrante que o é, pois a composição estrófica é do 
soneto, bem como o ritmo em tetrassílabos (terço prosódico 
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do decassílabo) é do sonetilho (soneto em arte menor, i. é., de 
métrica igual ou inferior a oito sílabas poéticas, no caso da língua 
portuguesa). A rima assonante de disposição irregular diz respeito 
àquilo que foi dissertado a respeito dos efeitos da tríade iluminista 
sobre a Modernidade recente. Por sua vez, o tema alegoriza na 
polissêmica figura do áporo o indivíduo reprimido por força da 
política de um regime de exceção, mas que, mantendo-se militante 
na marcha subversiva contra o regime despótico, consegue brotar 
sua liberdade, tornando-se feliz, o que o faz encontrar a paz. A 
escolha da figura alegorizada é bem inteligente, pois áporo é tanto 
um problema difícil de se resolver, conforme está dado no primeiro 
quarteto; quanto um inseto himenóptero (a exemplo das vespas), 
que escava um espaço em busca de um lugar próprio, segundo está 
dado no segundo quarteto e no primeiro terceto; como também 
um gênero da família orquidácea, imagem que toma forma no 
último terceto. Embora temas políticos não sejam estranhos ao 
soneto – a exemplo do tema do “desconserto do mundo”, da poesia 
de Camões –, o sujeito do enunciado em “Áporo” é facetado em 
terceira pessoa singular, uma forma de não se dizer dizendo-se, e 
se faz expressivamente sensível na figura alegorizada, chamando 
a atenção não para o eu que diz eu sobre si mesmo, mas para o 
eu que se alheia, que se desinteressa de si para se interessar pelo 
outro, uma vez que na base teórica da tríade iluminista que ilustra o 
surgimento dos modos de subjetivação da Modernidade recente há a 
fórmula pronominal anteriormente comentada OUTRO-EU-NÓS, 
na qual OUTRO e EU são ambos, entre si, recíprocos e reversíveis. 
Isso jamais é observável seja em Camões ou outro sonetista do 
período quando o sujeito era centrado, porque a tríade clássica foi 
forjada idealmente a partir de fora dos indivíduos, diz respeito ao 
ser e ao dever ser na existência, e não ao estar como dever estar. 
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A fórmula iluminista, ainda que também seja obra de uma forja 
idealizada, tem o indivíduo como ponto de partida. Ela é falha nessa 
base, pois é (como foi) passível de interpretação variada (como 
no caso dos regimes autoritários) como uma potência explosiva, 
que dilacera a subjetividade una em diversos modos subjetivos.

Considere-se os sonetos “A um poeta” e “Oficina irritada”, 
respectivamente de Olavo Bilac e Carlos Drummond de Andrade:

Longe do estériL turbilhão da rua,  [4-8-10]
Beneditino escreve! No aconchego  [4-6-10]
Do claustro, na paciência e no sossego, [2-6-10]
Trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua! [2-4-6-8-10]

Mas que na forma se disfarce o emprego [4-8-10]
Do esforço: e trama viva se construa  [2-4-6-10]
De tal modo, que a imagem fique nua [2-6-8-10]
Rica mas sóbria, como um templo grego [4-6-8-10]

Não se mostre na fábrica o suplício  [3-6-10]
Do mestre. E natural, o efeito agrade [2-6-10]
Sem lembrar os andaimes do edifício: [3-6-10]

Porque a Beleza, gêmea da Verdade  [2-4-6-10]
Arte pura, inimiga do artifício,   [3-6-10]
É a força e a graça na simplicidade.  [2-4-6-8-10]
(BILAC, 1996, p. 267)

eu quero compor um soneto duro  [2-5-8-10]
como poeta algum ousara escrever.  [4-7-10]
Eu quero pintar um soneto escuro,  [2-5-8-10]
seco, abafado, difícil de ler.   [4-7-10]

Quero que meu soneto, no futuro,  [6-10]
não desperte em ninguém nenhum prazer. [3-6-8-10]
E que, no seu maligno ar imaturo,  [4-6-10]
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ao mesmo tempo saiba ser, não ser.  [2-4-6-8-10]

Esse meu verbo antipático e impuro  [4-7-10]
há de pungir, há de fazer sofrer,  [4-8-10]
tendão de Vênus sob o pedicuro.  [2-4-6-8-10]

Ninguém o lembrará: tiro no muro,  [2-6-7-10]
cão mijando no caos, enquanto Arcturo, [3-6-8-10]
claro enigma, se deixa surpreender.  [3-6-10]
(DRUMMOND, 1967, p. 245)

Observe-se que em ambos os sonetos o molde é italiano. Con-
tudo, em formato, apenas “A um poeta”, de Bilac, é propriamente 
italiano propriamente, pois além de conservar o molde em catorze 
versos divididos em dois quartetos e dois tercetos, e além de o ritmo 
ser decassilábico (como é de tradição em português), o esquema 
de rimas é petrarquiano: ABBA/ABBA/CDC/DCD, ou seja, os 
quartetos rimam de modo interpolado sempre nas duas mesmas 
rimas, os tercetos estão compostos conforme o modo alternado da 
terça rima. Além do molde da divisão estrófica italiana, o soneto de 
Drummond também conversa o ritmo decassilábico, no entanto, 
seu sistema de rimas é composto do primeiro quarteto ao segundo 
terceto conforme a terça rima, contudo, mantém apenas duas rimas: 
ABAB/ABAB/ABA/ABA, em vez de fazer, como seria esperado 
de um soneto em terça rimas: ABAB/CBCD/CDC/DEE – ten-
do-se em atenção que os dois versos finais desse tipo de soneto são 
emparelhados porque a terça rima é um modelo estrófico ternário 
enquanto o soneto é um gênero poético binário no que diz respeito 
à quantidade dos versos e à maneira de harmonizá-los.

Em “Oficina irritada”, conforme destacado ao lado dos versos, 
a tonalidade não é sempre equivalente ao decassílabo mais recor-
rente em português, o heroico. O primeiro quarteto do soneto de 
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Drummond apresenta cesura média em sílabas ímpares de modo 
alternado (5-7-5-7) em consonância ao esquema de rimas. Os 
versos pares daquele quarteto são decassílabos em gaita galega 
(ou moinheira), que é uma variante do decassílabo sáfico, deste se 
distinguindo pelo deslocamento da cesura da oitava para a sétima 
sílaba. O ritmo sáfico de certo modo se mantém no quarteto 
porque os versos ímpares apresentam pós-tônica na oitava sílaba. 
Já o segundo quarteto tem a tonalidade do heroico, e, embora isso, 
ainda de modo alternado, os versos pares apresentam pós-tônica 
na oitava sílaba. Há um refinamento nisso, pois, o segundo verso 
é um martelo com pós-tônica e o quarto verso é um decassílabo 
pentâmetro iâmbico. Também alternadamente os versos ímpares são 
heroicos, sendo o primeiro uma variante com pré-tônica na quarta 
sílaba. No primeiro terceto, sequencialmente, o soneto apresenta: 
um decassílabo em gaita galega, um sáfico e um pentâmetro iâmbico, 
mantendo, na média a tonalidade do sáfico. No segundo terceto, 
todos os versos são heroicos, mas observa-se que o primeiro verso 
tem pós-tônica na sétima e o segundo na oitava sílaba, fazendo 
ecoar novamente o verso sáfico, enquanto que o terceiro verso é 
um martelo. Equilibradamente no conjunto, as estrofes ímpares 
têm predominância sáfica, e as estrofes pares, heroica. De maneira 
bastante complexa, “Oficina irritada” é produto de uma engenharia 
poética binária duplamente duplicada da estrofação ao esquema 
de rimas, destes ao ritmo e à tonalidade. O poema de Drummond 
apresenta um eu lírico que declara com severidade o desejo de 
escrever um soneto difícil de ser lido enquanto o próprio soneto 
progride, ou seja, o eu lírico diz o que deseja fazer enquanto faz, 
pois o sistema métrico e prosódico do soneto é de difícil leitura e, 
mais ainda, de difícil vocalização, devido a, conforme foi analisado, 
a variação cambiada entre versos de tonalidade sáfica e heroica, 
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isso leva em conta, a mais, que o sistema de pontuação gráfica 
empregado por Drummond é formal, respeita a norma gramatical, 
o que torna tanto a leitura quanto a vocalização ainda mais difícil, 
uma vez que a pontuação gráfica marca pausas lógicas distintas 
das pausas de cesura, pois engendra a coesão e a coerência do 
texto. Dizer que deseja fazer um soneto difícil de ler enquanto o 
faz assinala um modo de subjetividade próprio da Modernidade 
recente, pois isso identifica um sujeito que recorre a um gênero 
da tradição poética – à altura de Claro enigma, livro onde “Oficina 
irritada” foi publicado, o soneto tinha um pouco mais de setecentos 
e vinte anos que fora inventado – contra o qual esse sujeito fala 
enquanto o produz. Além disso, somente a partir do século XX, 
tendo como marco o Modernismo, identifica-se peças poéticas 
advindas da tradição submetidas a variantes tão peculiares – uma 
pesquisa que buscasse de meados do século XVIII somente em 
português qualquer soneto com engenharia similar ao de Drum-
mond seria exaustiva e, quiçá, improdutiva, e uma pesquisa que 
fizesse o mesmo da primeira metade do século XVIII até 1526, 
quando Sá de Miranda introduziu o soneto na língua portuguesa, 
seria indubitavelmente improdutiva. Logo, dentro da Modernidade 
recente, apenas a partir da mais próxima, aquela que se inicia 
com o Modernismo, ampliou os modos de subjetividade a ponto 
de a variação do soneto deixar de ser somente sublinhada entre 
moldes (italiano, inglês e francês), estilos (lentiniano, petrarquiano, 
spenceriano, shakespeariano, cervantino etc.) e estruturação (soneto 
estrambótico, acróstico, glosado, sintético, alternado, interpolado 
etc.) para receber um tratamento particular – e nisso, único, pois 
o modo de composição de “Oficina irritada” não é retomado por 
Drummond em sua obra.
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De volta ao soneto de Bilac, é visível que, diferentemente de 
Drummond, o poeta parnasiano defende uma ideia de prática 
poética que responde aos princípios clássicos da clareza e da 
concisão, chegando a evocar as categorias VERDADE e BELO 
(por “Beleza”) e a deixar implícita a categoria BOM da tríade 
clássica – neste caso, os dois versos finais do soneto implica na-
quilo que é justo porque verdadeiro e belo. Como essa concepção 
poética advém do Classicismo, a composição de “A um poeta” 
responde mais diretamente à tradição italiana de estilo petrarquista 
do soneto em língua portuguesa. Além do que já foi assinalado 
sobre o esquema de rima, o ritmo decassilábico do soneto de 
Bilac é predominantemente heroico. Destacam-se em diferença 
o primeiro verso de cada quarteto, pois são sáficos. No primeiro 
quarteto há duas variantes de heroico, uma com pré-tônica na quarta 
e outra na segunda sílaba, e, no mais, o quarto verso é um pentâ-
metro iâmbico. O segundo e o terceiro verso do segundo quarteto 
também são variantes heroicas, apresentando-se o segundo com 
duas pré-tônicas (na segunda e na quarta sílaba) e o terceiro com 
pré-tônica na segunda e pós-tônica na oitava sílaba. A ocorrência 
de vestígio rítmico sáfico está distribuída irregularmente nos dois 
quartetos, considerando-se o primeiro e quarto verso do primeiro, 
e o primeiro, o terceiro e o quarto verso do segundo, e no último 
do soneto, que é um pentâmetro iâmbico. Vale acrescentar que no 
primeiro terceto os versos ímpares são martelos, bem como no 
verso par do segundo terceto. Embora sem apresentar a mesma 
engenharia de Drummond, Bilac também operou seu soneto 
de modo binário entre a tonalidade heroica e sáfica do ritmo 
decassílabo. A ausência de um engenharia tão delicada como a 
de Drummond no soneto de Bilac se entende pelo estado de 
mundo da Modernidade recente, uma vez que, embora moderno, o 
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Parnasianismo elege o soneto como gênero poético por excelência 
a serviço da expressão lírica, i. é., a própria escola parnasiana que 
faz a eleição, e não um poeta em específico. Drummond vive uma 
época em que não há gênero em específico eleito para a expressão 
lírica, logo, quando este poeta decide escrever um soneto, pode 
modalizar-se subjetivamente de maneira muito mais livre do que 
um poeta como Bilac, que responde a um estatuto estético de 
escola fundamentada em pressupostos bastantes rígidos, fechados, 
restritos. Um consideração importante é que a expressividade 
metapoética de “Oficina irritada” é bastante própria do século XX, 
quando mais frequentemente se fez poesia sobre poesia tratando-se 
do poetar pelo gênero, pela textualidade, pelo estilo ou por uma 
concepção poética85. Já em Bilac a metapoesia é dada a partir do 
poeta mesmo, como classe artística da arte verbal, alegorizado na 
figura do monge (Beneditino) que implica metaforicamente em 
isolamento, claustro. O poeta da metapoesia de Drummond, por 
sua vez, é aquele que diz eu sobre si mesmo, como se o próprio 
sujeito empírico dissesse: eu quero fazer, eu estou fazendo e eu 
fiz um soneto de tal maneira. Embora as considerações sobre “A 
um poeta”, na sonetologia anterior à segunda metade do século 
XVIII será pouquíssimo frequente o emprego de uma tonalidade 
diferente, como Bilac faz ao cambiar heroicos com sáficos. Logo, 

85 Sabe-se que a metapoesia é bem antiga, embora no século XX tenha quase 
que se tornado a protagonista da poesia ocidental. No sentido de elogio 
às palavras, ou expressão do sujeito centrado enquanto canta, ou da des-
confiança ou crítica sobre a poesia ou sobre o poeta, pode-se, a título de 
exemplo, em um recorte do século I a.C. ao século XVI, considerar: Horácio 
(65-8 a.C., “Exegi monumentum aere perennius”, Odes, III, 30); Arnaut Daniel 
(1180-1210?, “Noigandres”); Dante Alighieri (1265-1321, Vida nova); Guillaume 
de Machaut (1300-1370, De toutes flours); e Luís Vaz de Camões (1524-1579 
ou 80, “Cesse tudo que a musa antiga canta/ que outro valor mais alto se 
alevanta”, vv. 23-24, Os lusíadas).
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Bilac já é de um período em que uma variação mais intensa do 
soneto é possível, desde que não haja comprometimento do ritmo. 
Nisso, observe-se que vocalizar um soneto que em uma mesma 
estrofe (caso do primeiro quarteto) lê-se um sáfico e depois um 
heroico com pré-tônica na quarta sílaba, para em seguida ler-se 
um heroico com pré-tônica na segunda sílaba e logo após um 
pentâmetro iâmbico não é nada elementar, ainda que o ritmo do 
primeiro verso ecoe no segundo e no quarto, e o do terceiro ecoe 
no quarto, o qual, de resto, inclui todos os ritmo anteriores, pois 
um decassílabo em pentâmetro iâmbico em português acentua 
todas as sílabas pares – e são pares todas as sílabas acentuadas na 
estrofe em análise –, ou seja, o pentâmetro iâmbico em português 
inclui o heroico e o sáfico, além disso, pode-se acrescentar, inclui 
dois terços do movimento rítmico do martelo e da gaita galega, 
bem como todos os casos pares de arte menor que produzem: 
sonetilhos octossilábicos, em heroico quebrado e tetrassilábicos.

Mesmo tendo sido não somente sonetista frequente, mas 
também praticado o soneto segundo os rigores italianos desta 
tradição em língua portuguesa, Vinícius de Moraes arroja ainda 
mais a variação desse gênero poético, como é o caso de “Epitáfio”:

Aqui jaz o Sol
Que criou a aurora
E deu a luz ao dia
E apascentou a tarde

O mágico pastor
De mãos luminosas
Que fecundou as rosas
E as despetalou.

Aqui jaz o Sol
O andrógino meigo
E violento, que
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Possuiu a forma
De todas as mulheres
E morreu no mar.
(MORAES, 1946, s/p)

Esse poema é um sonetilho – um soneto em arte menor, quer dizer, 
em versos iguais ou inferiores a oito sílabas poéticas, conforme já foi 
observado. No passado, quando praticado, o sonetilho apresentava 
métrica regular, e esse não é o caso de “Epitáfio”, que varia de 
modo heterométrico irregular entre cinco e seis sílabas. Irregular, 
sobretudo, porque são pentassilábicos (ou rendodilhos menores) 
os versos 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12 e 14, enquanto são hexassilábicos (ou 
heroicos quebrados) os versos 5 e 13, e os demais (3, 4, 7 e 11) se 
lidos com sinalefa forçada são rendodilhos menores, mas se lidos 
com a devida dialefa, são heroicos quebrados. Evidentemente, 
por haver maior recorrência de redondilhos menores, o ritmo do 
sonetilho de Vinícius de Moraes é pentassilábico. Outra observa-
ção importante é que, embora em molde italiano, “Epitáfio” não 
apresenta um sistema de rimas regular: o segundo e o terceiro 
verso de ambos os quartetos rimam de maneira assonante. Pela 
distância, não se pode propriamente dizer que o primeiro verso 
do segundo terceto é assonante em relação a esses de ambos os 
quartetos, no entanto, o quarto verso do segundo quarteto e o 
segundo verso do primeiro terceto são assonantes entre si. De 
maneira consoante rimam entre si o primeiro verso do primeiro 
quarteto e o primeiro verso do primeiro terceto. Apesar da distância, 
como o verso é o mesmo, a sonoridade da coda do verso ecoa, 
a guisa de estribilho. Os demais versos não rimam. Logo, assim 
como a heterometria rítmica é irregular no sonetilho, também é 
irregular o sistema de rima, de modo a haver uma espécie de câmbio 



Adendo253

entre versos assonantes e brancos. Uma nota importante é que, 
embora Vinícius seja um poeta de geração modernista posterior 
a Drummond, “Epitáfio” é de 1939, logo, é anterior a “Oficina 
irritada”, de 195186. Essa observação sobre a época de criação de 
“Epitáfio” e de “Oficina irritada” é importante para assinalar que, 
lato sensu, o modo de subjetividade de Drummond e de Vinícius 
de Moraes são cambiáveis no domínio da Modernidade recente 
em trânsito da primeira para a segunda metade do século XX na 
poesia brasileira. Ainda a respeito dos modos de subjetividade, 
embora Bilac reclame a tríade clássica, a prática do soneto por 
parte dos poetas parnasianos é resultado de um sufrágio política 
e esteticamente pensado, com base no Naturalismo, em adversa-
ção ao Romantismo – sobretudo tendo-se o conhecimento que 
o soneto quase não foi praticado pelos poetas românticos, os 
quais, também com base em um sistema de pensamento político 
e estético reagiram ao sistema predicativo de criação poética do 
Classicismo. Neste período que, por redução ou lato sensu pode ser 
assinalado do Humanismo ao Iluminismo, a prática frequente do 
soneto como gênero poético de excelência resulta de uma formação 
ideológica e estética que vai se constituindo progressivamente a 
partir da canonização efetiva de Dante e de Petrarca no século 
XVI. Antes disso, o soneto é quase que praticado na península 
itálica e apresenta algumas incursões na França. Logo, enquanto 

86 Isso quanto ao ano de publicação de Claro enigma, pois não foi realizada a 
pesquisa genética do soneto. De todo modo, como os quatro livros imediata-
mente anteriores a Claro enigma são Novos poemas (de 1948), A rosa do povo 
(de 1945), José (de 1942) e Sentimento do mundo (de 1940), fica evidente que 
“Oficina irritada” é posterior a “Epitáfio” em pelo menos aproximadamente 
uma década. Embora isso, o sonetilho de Vinícius de Moraes foi publicado 
originalmente em Poemas, sonetos e baladas, em 1946, e depois em Livro de 
sonetos, de 1957, que teve sua republicação ampliada em 1967.
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a prática do soneto anteriormente à segunda metade do século 
XVIII é obra de um construto civilizacional da cultura poética, 
no Parnasianismo sua prática é obra de um programa político e 
estético e, por isso, de um estado de ampliação da subjetividade.

Essa ampliação apresenta um extremo – que aqui não é defen-
dido pela gênese do poema a destacar, mas por uma hermenêutica 
de análise – em ano aproximado à primeira publicação de “Epitáfio” 
(1939) e “Oficina irritada” (1951). Esse é o caso do poema “O 
martelo”, de Manuel Bandeira, publicado em Lira dos cinquent’anos, 
em 1940. Não se trata de um soneto – não apresenta nenhum 
de seus moldes, ritmos e tonalidades, bem como nenhum de 
seus esquemas de rimas, à parte que esteja estruturado em versos 
brancos, assim como à parte seu tema, pois isto e aquilo estão 
incluídos nas variações do soneto em seus mais de setecentos e 
oitenta anos de existência na poesia ocidental. Eis o poema:

O Martelo

As rodas rangem na curva dos trilhos
Inexoravelmente.
Mas eu salvei do meu naufrágio
Os elementos mais cotidianos.
O meu quarto resume o passado em todas as casas que 
habitei.

Dentro da noite
No cerne duro da cidade
Me sinto protegido.
Do jardim do convento
Vem o pio da coruja.
Doce como arrulho de pomba.
Sei que amanhã quando acordar
Ouvirei o martelo do ferreiro
Bater corajoso o seu cântico de certezas.
(BANDEIRA, 2013, p. 25)
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Não se pode dizer, diante de “O martelo” que, apenas por apre-
sentar-se em catorze versos, lembra um soneto. Embora isso, 
dados os quase oitocentos anos desse gênero poético na cultura 
literária ocidental, é bastante convincente que, em geral, leitores 
e críticos se lembrem do soneto diante de poemas de catorze 
verso – e isso tem uma razão histórica provavelmente relativa 
à chegada do strambotto italiano a outras nações entre os séculos 
XIII e XVI. Contudo, em “O martelo”, os cinco primeiros versos 
correspondem a uma apresentação (a guisa de proposição) do tema, 
os seis versos seguintes (já na segunda estrofe) correspondem a 
um desenvolvimento do tema, assim como os três versos finais 
correspondem a um desfecho – no caso, na forma de inferência. 
Ora, catorze versos organizados segundo o sistema de progressão 
textual lógico-discursivo do soneto implicam em motivo suficiente 
para provocar um analista a pensar no poema de Bandeira em 
relação ao soneto. Em sua formação poética, Manuel Bandeira 
tem de imediato o Simbolismo e o Parnasianismo, tanto francês 
quanto português e brasileiro, e, à distância, o Classicismo portu-
guês. A esse respeito, é flagrante no conjunto da obra de Bandeira 
após sua adesão ao Modernismo, o frequente emprego direto de 
formas da tradição – em conformidade a sua poesia anterior – e 
o frequente desfazer dessas formas para se coadunar aos modos 
de composição da poesia modernista. Nesse sentido, ainda que 
hermeneuticamente, pode-se dizer que “O martelo” corresponde 
a uma desrealização do soneto. Do que é um soneto, como se 
assinalou, há o embrião: os catorzes versos progressivamente em 
conformidade com uma apresentação, um desenvolvimento e um 
desfecho. Visto que há o embrião do soneto latente no poema de 
Bandeira, à parte hipótese e conjectura, é possível, sem equívoco, 
“O martelo” como tal desrealização, quer dizer, com um desfazer 
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de um gênero da tradição poética muito marcante na formação 
de Manuel Bandeira em relação a sua obra poética a respeito de 
sua adesão ao Modernismo na fase inicial desse período histórico 
da estética verbal no Brasil. Flagra-se nessa perspectiva que os 
modos de subjetividade da Modernidade recente levou os poetas 
do Alto Modernismo a esse tipo de prática porque eles foram 
educados, antes de desenvolverem sua obra, em uma época que, no 
caso de algumas nações do Ocidente – p. ex., França e Brasil –, o 
antinômio Parnasianismo e Simbolismo correspondia ao que havia 
de moderno em poesia, poetas de tais escolas estéticas praticaram 
o soneto largamente, e no período pressupostos do Classicismo 
integravam a formação básica dos poetas. Isso não significa dizer 
que “O martelo” – conforme destacado anteriormente – seja 
um soneto, mas que os modos de subjetividade da Modernidade 
recente levaram os poetas até o ponto de desrealização de certos 
gêneros literários. Hoje em dia, diante de um poeta contemporâneo, 
essa é uma consideração menos válida, pois é mais possível que 
um poeta de hoje venha a escrever um soneto no mínimo em 
um molde de tradição do que venha a escrever um poema que 
desrealize o soneto.

Não somente resistente ao tempo, no sentido de resistir a mu-
danças de valores e da ordem regente do poder (político, econômico, 
legislativo, jurídico e de ofícios), pois o soneto não é uma entidade 
nem uma espécie natural, ele parece em seus quase oitocentos anos 
coadunar-se muito bem ao gosto, tanto da prática quanto do estudo 
e da fruição poética. No entanto, o soneto atravessa os séculos por 
outra razões que merecem crédito. O soneto foi produzido em uma 
corte decorrente de uma articulação imperial que influiu e ainda 
influi, o Império Romano-Germânico, pois Roma foi o império de 
controle ideológico do imaginário que incide na cultura literária, 
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o território germânico esteve diretamente implicado na queda do 
Império Romano, Itália e Alemanha engendraram dois grandes 
períodos da formação estética ocidental, O Renascimento e o 
Romantismo – à parte toda a relação intrínseca que a Alemanha teve 
com a formação do Barraco –, assim como Itália e Alemanha não 
somente integraram dois terços da Tríade Aliança durante a Segunda 
Guerra Mundial, como também foram duas nações responsáveis, 
respectivamente, por um dos mais terríveis e pelo mais terrível 
regime de exceção da recente História Moderna do Ocidente, o 
fascismo e o nazismo. O soneto foi tratado pela muito influente 
Arte Poética (de 1674), de Boileau-Despreaux, como a excelência da 
poesia, a ponto de ser comparado, ainda que in abstracto, ou melhor, 
in virtua, com a tragédia e a epopeia – a afirmação é famosa: “un 
sonnet sans défaut vaut seul un long poème” (“um soneto bem 
feito equivale a um poema longo”). Os nomes mais canônicos da 
poesia ocidental do século XIII aos fins do XVII foram sonetistas, 
ainda que não tenham todos sidos canonizados por esse motivo 
– a saber: Dante, Petrarca, Boccaccio, Shakespeare e Cervantes. 
Depois do Romantismo, o soneto serviu como principal gênero 
da poesia ocidental da ordem parnasiana e simbolista, as quais, de 
resto, atuaram diretamente na formação do Modernismo – aquela 
tanto porque já não respondia às necessidades variantes nem às 
derivas do sensível quanto porque integra a formação da poesia 
como forma do pensamento abstrato, e esta porque seu princípio 
decadentista e seu gosto místico por uma percepção sugestiva de 
mundo incidiu profundamente no Modernismo.

É razoável compreender o curso valorativo do soneto ao 
longo de seus quase oitocentos anos muito mais por essas razões 
que têm base no princípio ideológico da formação dos gêneros 
literários do que entendê-lo como uma espécie de excelência em 
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si, algo que por natureza. Além disso, como se defendeu do início 
ao fim deste artigo, o soneto é uma forma fixa e tais formas são 
variáveis. No ocidente, juntamente com o rondó, o soneto é a forma 
fixa de maior rigor formal, pois gazel, terça rima, canção, balada, 
vilancete e outras não têm extensão mínima nem máxima. E ainda 
que divida essa cena com o rondó, esse basicamente deixou de ser 
praticado desde os fins do primeiro terço do século XVIII – ele 
não pareceu ao gosto dos neoclássicos nem dos árcades, assim 
como já não estava no gosto dos barrocos, e não está no gosto 
tem implicação direta com a propagação que o gênero recebe, ou 
seja, com a relação que a política de controle das Letras exerce 
para autenticar formas de expressão do sensível. Para que se tenha 
um ideia disso, no Brasil o caso mais canônico decorre de uma 
retomada modernista, trata-se do “Rondó dos cavalinhos”, de 
Manuel Bandeira, originalmente publicado em Estrela da manhã 
(de 1936). De certo modo, isso inclusive reforça o que falamos 
sobre Bandeira a respeito de frequentar assiduamente formas da 
tradição a ponto de desrealizá-las, como no caso de “O martelo”, 
segundo a argumentação apresentada.

Ainda hoje o soneto não somente é largamente conhecido e 
reconhecido, como também é praticado por poetas que alcançam 
respaldo de público e de crítica especializada. É o caso da obra 
poética de Paulo Henriques Britto e de Glauco Mattoso. De Liturgia 
da matéria (de 1982) a Formas do nada (de 2012), Paulo Henrique 
pratica recursivamente o soneto, e se destaca como poeta do 
soneto simétrico (dístico-terceto-quarteto-terceto-dístico), tipo 
anterior ao século XVIII, infrequente e de origem desconhecida. 
A versatilidade de Paulo Henriques na prática dessa forma fixa é tal 
que pode-se se dizer que este poeta possuiu hoje uma sonetologia: 
além do simétrico e do italiano, pratica soneto inglês, blocado e, 
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inclusive, idílio em forma de soneto. Já Glauco Mattoso (Pedro 
José Ferreira da Silva), pelo menos a partir de 1999, quando pu-
blica Centopeia: sonetos nojentos & quejandos, torna-se basicamente 
um sonetista, muito embora sua prática quase que se resuma ao 
molde italiano e variações – chama a atenção pelo senso crítico, 
pelo despojamento da linguagem e por recorrer a meneios de 
escrita do português antigo.
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