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Mas à floresta de gestos
que nos povoa o dia,     
esse sol de palavra
é natureza fria.

JOÃO CABRAL DE MELO NETO

pois todo poema é murmúrio
frente ao amor e sua fúria.

PAULO HENRIQUES BRITTO
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RESUMO: A presente monografia trabalha com toda a obra poética de Paulo Henriques Britto 

e procura articular a tese que afirma que o sujeito lírico que encontramos em Britto é um 

sujeito descentralizado. Buscando o diferenciar do conceito de lirismo hegeliano, e também 

refletindo sobre o papel desempenhado pela razão, o estudo aponta a maneira pela qual essa 

configuração ocorre. Além disso, há análise do aspecto ambivalente da linguagem poética de 

Britto que faz com que o poema seja o lugar onde os elementos criados gerem suas próprias 

negações.

Palavras-chave: poesia brasileira contemporânea; Paulo Henriques Britto; sujeito lírico.  

ABSTRACT:  This document studies the complete poetic works of Paulo Henriques Britto 

and aims at articulating the thesis which states that the lyric persona that one finds in Britto’s 

poetry is a decentered one. By establishing the difference between Hegel’s concept of lyric 

poetry and Britto’s concept, and also by reflecting on the role of reason, this study points out 

the way in which the lyric persona is decentralized. Furthermore, there is the analysis of the 

ambivalent aspect of Britto’s poetic language that leads the poem to be a space where the 

elements created end up producing their own denial.   

Key words: Brazilian contemporary poetry; Paulo Henriques Britto; Lyric persona.
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Apresentação

A cena literária brasileira do século XX testemunhou diversas correntes e 

escolas literárias que nos trouxeram a riqueza da diversidade de estilos e formas de se pensar 

e fazer poesia. O poeta e crítico João Cabral de Melo Neto afirma em seu artigo “Poesia e 

Composição” que o poeta moderno é aquele que “cria sua mitologia e sua linguagem pessoal, 

ele cria as leis de sua composição”, e ainda afirma que “cada poeta tem sua poética” (

CABRAL, 1994, p. 724). Tendo isso em mente pode-se afirmar que a cena literária brasileira 

contemporânea é composta por uma variedade de poetas e formas de se fazer poesia 

realmente diversificada que se encontram mergulhados em seus estilos e poéticas próprias 

sem se abrigarem debaixo de algum rótulo ou descrição.Nesse cenário a obra do poeta, 

tradutor, crítico e professor Paulo Henriques Britto merece destaque não apenas por sua 

qualidade, mas também por sua contribuição para o cenário da poesia brasileira dos anos 80 

até os dias de hoje.

O conjunto de sua obra, que abarca “Liturgia da Matéria”(1982), “Mínima 

Lírica”(1989), “Trovar Claro”(1997), “Macau”(2003), “Tarde”(2007) e “Formas do 

Nada” ( 2012), revela uma trajetória com uma profunda coesão e solidez, o que faz com que a 

poética que nos é apresenta em “Liturgia da Matéria” já contenha, ou ao menos aponte, traços 

e características da poesia produzida por Britto até os dias de hoje.  Isso pode ser visto nos 

traços comuns que os livros apresentam, como é o caso do trabalho meticuloso com a 

musicalidade em seus poemas, a influência e a importância da música em sua obra, o uso de 

ironia, a simbiose entre formas clássicas e linguagem cotidiana, o diálogo constante com 

outros autores, a reflexão sobre a linguagem, a construção da poesia e a presença de um 

sujeito lírico descentralizado. Para que possamos realizar uma leitura mais aprofundada da 

obra de Paulo Henriques Britto é importante que nos aprofundemos um pouco mais nas 

características levantadas.

O trabalho intenso com a musicalidade do poema na obra de Britto origina-se de suas 

convicções sobre o fazer poético e também sobre a própria personalidade e gostos do autor. 

Em seu poema “How it is” do livro “Liturgia da Matéria” o sujeito lírico, ao decorrer sobre a 

construção poética e a forma como ela ocorre, faz a seguinte afirmação:

[...]
bring chaos to a particular order
of the mind: to mince mind back to brute matter,
then grind it to dust, and from this dust bake 
subtle blocks of sound or shape or simply
space. […] 
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Poesia aparece aqui como uma forma de trazer ordem ao caos e produzir “blocos sutis 

de sons”. Pode se ver que a poesia de Britto, por mais reflexiva que seja, jamais desassociou a 

reflexão e o pensar da própria estrutura sonora, antes os níveis fonológicos e semânticos de 

seus poemas trabalham em concordância. O poema em questão pode nos exemplificar isso de 

maneira clara e simples, pois o verso que trata da sutileza desses “blocks of sound” reforça 

essa ideia pela assonância da sibilante /s/, “subtle blocks of sound or shape or simply / 

space.”. Friedrich (1978), ao comentar a lírica do século XX, já havia afirmado que o poeta da 

modernidade transforma-se em “mágico dos sons”, pois o aspecto formal da poesia ganhou 

uma dimensão e importância maior no século XX do que em outras épocas.

Outro elemento que colabora com a construção de poemas altamente sonoros e 

musicais é o gosto que Paulo Henriques Britto possui por música. Em entrevista Britto 

afirmou que, por se tratar de um músico sem aptidão para música, ele vê na poesia uma 

maneira de trabalhar com a música de forma diferente1.

Encontra-se em sua poesia a marca desse gosto pela música tanto na maneira de se 

trabalhar os poemas como também na seleção de temas e imagens utilizadas pelo sujeito 

lírico. A música clássica forneceu imagens, símbolos, e títulos para suas composições e está 

presente por toda sua obra, como é o caso da mão esquerda que é a mão que não necessita da 

partitura segundo Britto, e os títulos de poemas como “Scherzo”, “Pour Elise”, “Um pouco de

Strauss”, “Acalanto”, “Matinal”, “Madrigal” e ainda muitos outros. Já sua paixão pelo 

Rock’n’roll deu-lhe temas como no caso da seção “Nove variações sobre um tema de Jim 

Morrison”.

Recurso constante na poética de Britto é o uso do discurso irônico em diferentes 

formas. Ironia aqui deve ser entendida como uma discrepância entre o que o sujeito lírico diz 

e o sentido que o poema em conjunto, isto é, os diferentes níveis do poema, parece apresentar. 

O sujeito lírico, muitas vezes partindo de afirmações categóricas, elabora poemas onde 

recursos textuais como título, pontuação e mesmo referências a outras obras acabam por 

invalidar as afirmações feitas anteriormente. Outro tipo de ironia presente na obra de Britto é 

a configuração de um poema de tom e dicção alegre ou mesmo melancólico e a descrição de 

ações que não condizem com o poema em geral, como é o caso do “Sonetilho de Verão” onde 

                                                            
1Em entrevista o poeta afirma:”Sou um músico frustrado, uma pessoa que abandonou os estudos musicais por 
constatar não ter o menor talento para a coisa. A poesia me oferece uma possibilidade de trabalhar com sons e 
ritmos na esfera da palavra, na qual me sinto bem mais à vontade. Para mim, a musicalidade é fundamental.”. 
SCHABBARCH (2010)
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após lermos versos atestando o fracasso de certos elementos encontramos uma chave-de-ouro 

de tom alegre e esperançoso, “Amanhã deve dar praia.”.   

A constância das formas fixas em Paulo Henriques Britto é um elemento que ao se 

aliar à dicção coloquial, ao “coloquial mais nobre”2, configura uma característica singular da 

obra do poeta carioca. Bueno afirma: “(...) é a voz poética marcante que, misturando o rigor 

formal ao tom de irônica conversa fiada, implode de vez a associação entre forma fixa e 

anseio pelo sublime”(BUENO, 2004,p. 139).Poemas como os que encontramos na seção “Até 

segunda ordem” revelam de maneira clara esse uso de formas clássicas e linguagem informal 

de maneira a desconstruir essa ligação entre formas fixas e um conteúdo que possa ser visto 

como “elevado”.

(19 de janeiro)

Até esta chegar às suas mãos
eu já devo ter cruzado a fronteira.
Entregue por favor aos meus irmãos
os livros da segunda prateleira,

e àquela moça – a dos “quatorze dígitos” –
o embrulho que ficou com teu amigo.
Eu lavei com cuidado o disco rígido.
Os disquetes back-up estão comigo.

Até mais. Heroísmo não é a minha.
A barra pesou. Desculpe o mau jeito.
Levei tudo que coube na viatura,

Mas deixei um revólver na cozinha,
com uma bala. Destrua este soneto
imediatamente após a leitura. 

Pode se afirmar que tal poema aborda um tema comum e corriqueiro na literatura, o 

tema da despedida, em uma forma clássica, um soneto decassílabo de rimas ABAB CDCD 

EFG EFG, mas que por se utilizar de uma linguagem irônica e coloquial traz novos 

significados ao poema e ao próprio uso das formas clássicas. Esse uso das formas clássica na 

poesia de Paulo Henriques Britto poderá ser melhor entendida se confirmada verdadeira a 

premissa de alguns críticos que afirmam que sua obra obedece um ética de criação que 

procura invalidar toda e qualquer afirmação categórica e absoluta, pois a simbiose desse 

discurso informal com formas fixas poderá revela o impasse do sujeito lírico que se encontra 

                                                            
2Coloquial mais nobre” é a expressão utilizada por Moriconi (2002) ao se referir à linguagem informal e “livre
de gírias” que Paulo Henriques Britto e Antonio Cícero utilizaram para escrever seus poemas na década de 90 
contrapondo-se ao “coloquial desleixado” utilizado pela geração de poetas marginais nos anos 70 que era repleto 
de gírias e neologismos da época. ( MORICONI, 2002, p. 135).
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nesse entre-lugar das coisas serem e não serem ao mesmo tempo. Soma-se a isso a 

importância concebida à racionalização em suas obras, pois ao se apegar a certa forma e usá-

la frequentemente3 o sujeito lírico deve submeter todo o impulso emocional, ou mesmo 

“inspiracional” se tal impulso existir realmente, aos padrões e normas estabelecidas por essas

formas e métricas pré-estabelecidas. Em síntese, acredita-se que a recorrência a métricas e 

formas poéticas clássicas se relaciona com o desejo do poeta em estabelecer no poema o 

domínio da razão. O que resta ainda é entender a razão pela qual o poeta altera essas formas 

algumas vezes, como em “Sonetilho”, “Sonetóide”, “Sonetetos” e outros. Acredita-se que a 

tensão entre a razão e a própria subjetividade do poeta, ponto que será discutido mais adiante, 

possa esclarecer essas alterações nas formas, pois se acreditarmos que esse padrão reflete o 

desejo do poeta de construir um sujeito lírico que é direcionado pelo intelecto e não pelo 

coração, podemos entender essas alterações como desvios causados pelas emoções, ou 

melhor, pela subjetividade do eu poético, justamente o elemento que o discurso racionalizado 

tentou escamotear.

Qualquer obra que se proponha analisar a poética de Paulo Henriques Britto não pode 

se furtar de pontuar a maneira pela qual suas outras profissões, a de professor de literatura e 

tradutor, exercem um papel importante em sua poesia. Britto versou para o português autores 

consagrados da literatura de língua inglesa, para citar alguns exemplos, Wallace Steve, 

Elizabeth Bishop, Willian Faulkner e muitos outros, e talvez essa seja uma das razões pela 

qual ele também produz poesia em língua inglesa com maestria. As influências da literatura 

inglesa estão presente em sua obra em diversos níveis dos poemas,seja por meio de 

paráfrases, referências diretas ou indiretas, temas e motivos oriundos da literatura de língua 

inglesa ou até mesmo através da escolha frequente de utilizar o soneto de estilo inglês 4. 

Poemas como o soneto II da sessão “Dez Soneto Sentimentais” de “Liturgia da Matéria”, 

“Can one compare oneself to something else?”, pode ser tido como um exemplo dessa poesia 

influenciada pela literatura inglesa, pois além de nos apresentar um soneto inglês o poema se 

inicia com um verso que dialoga com um dos sonetos mais reconhecidos da obra 

shakespeariana, o soneto XVIII onde lê-se “Shall I compare thee to a summer’s day?”. Ainda, 

é evidente a importância de outras literaturas em sua obra, como é o caso da literatura 

                                                            
3 Em entrevista Britto declarou:”Acabei desenvolvendo um certo fetiche pelo soneto, não é? É uma forma longa 
o bastante para desenvolver estruturas semânticas razoavelmente complexas, e ao mesmo tempo curta o bastante 
para que não se perca de vista a totalidade da forma. Gosto em particular de intervir na forma do soneto, de fazer 
‘sonetoides’.” Op. Cit. p.5
4 O soneto inglês é uma variação do soneto clássico italiano que ao invés de dividir os quatorze versos em quatro 
estrofes, dois quartetos e dois tercetos, apresenta a construção em uma só estrofe, mas mesmo assim dividida em 
três quartetos e um dísticos.
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francesa e acima de tudo as influências e referências da literatura de língua portuguesa, 

principalmente das obras de Pessoa, Drummond e Cabral. Poemas com referências e 

paráfrases das obras desses autores são recorrentes em toda a produção de Britto. Para citar 

alguns exemplos basta recorrermos a certos poemas como “Para João Cabral” ou mesmo 

versos onde o poeta afirma que não são “os ombros que suportam o mundo” segundo afirma 

Drummond, mas antes “são as palavras que suportam o mundo”5. O diálogo com a poesia de 

língua portuguesa pode ser visto em níveis ainda mais profundos na obra de Paulo Henriques 

Britto, níveis que pertencem a sua própria ética de criação, como é o caso da relevância que 

ofingimento do poeta desempenha em sua obra, isto é, o “poeta [também] é um fingidor” na 

obra de Paulo Henriques Britto.

Há ainda dois aspectos centrais da obra de Britto que merecem destaque em nossa 

introdução tendo em vista que é a partir delas que o trabalho se desenvolverá: a questão da 

reflexão em sua obra, principalmente a reflexão sobre a linguagem e sobre a própria poesia, e 

também a questão do sujeito lírico.

O conjunto da obra de Britto revela a composição de um lirismo meditativo que 

apresenta em seu cerne o paradoxo da razão. O poeta do século XX, segundo Friedrich 

(1978), alcança a poesia pura apenas por meio do trabalho intenso com a razão. Entretanto, na 

lírica de Britto encontramos uma mistura de razão e impulsos subjetivos que se refletem tanto 

na alteração de certas formas clássicas, como indicamos anteriormente, como em poemas cuja 

tensão estruturante é o embate entre a razão e a subjetividade do poeta. Esses e outros 

elementos levaram o crítico Augusto Massi a caracterizar o sujeito lírico em Britto como o 

racionalista em desassossego:

“O poeta busca ideias de ordem diante do desconcerto do mundo, mas 
impregnado de certa subjetividade franqueia a experiência intelectual aos 
movimentos da intimidade. O racionalista em desassossego quer enterrar os 
seus defuntos mais familiares e desmascarar o impostor no espelho da 
identidade.” (MASSI,2006, apresentação)

Sobre a questão do sujeito lírico na poesia de Britto alguns trabalhos já buscaram 

apontar a maneira pela qual esse sujeito lírico se constrói em sua poesia.Em um artigo sobre a 

subjetividade lírica moderna em Portugal e no Brasil, Camargo (2011,s/ p.) observa que o que 

se encontra na poesia portuguesa e na poesia brasileira contemporânea é uma descentralização 

do sujeito lírico. Camargo acredita que isso acontece devido à introdução de “fragmentos 

reflexivos sobre sua própria representação, expondo um conhecimento de si, que arruína as 

                                                            
5“De Vulgari Eloquentia”. In:Macau, p.18. Companhia das Letras, 2003.
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ideias de subjetividade e de lirismo hegelianos”. (CAMARGO, 2011, s/ p.). Em seu estudo, 

Camargo analisa três poetas portugueses e três brasileiros a fim de que melhor se 

exemplifique e se mostre sua tese, entre os poetas brasileiros selecionados encontra-se Paulo 

Henriques Britto.

Para ela a descentralização no sujeito lírico na obra de Britto se mostra uma 

vez que encontramos “em vez da emoção e do sentimento, o exame, a reflexão e o tom 

veemente e ácido, refutando e desmanchando um tipo de poesia que não dá conta mais da 

subjetividade presente” ( CAMARGO, 2011, s/ p.).

Em um artigo sobre os modos de representação da experiência do olhar na 

poesia brasileira contemporânea, PEDROSA (2005) acredita, por sua vez, que a poesia de 

Britto vai recorrer ao “jogo de máscara” para alcançar essa descentralização do eu lírico 

tradicional.

E, se então, conforme ele esclarece, na construção de sua 
subjetividade lírica a necessidade existencial mais significativa é a busca de 
coerência, sua poesia se constitui como clara e coerente reafirmação do jogo 
de máscara, do truque de espelho, do lance de mágica que desmascara com 
convicção toda ilusão de onipotência e convicção, inclusive sua própria. 
(PEDROSA, 2005, p. 95)

Esse “jogo de máscara” acontece na medida em que o poeta não se limita a nos 

apresentar os objetos ao seu redor a partir de um único ângulo, mas “vai mergulhar nessa 

vertigem do que é sempre simultaneamente semelhança e anamorfose, olhar de frente e de 

esquelha” que atribui à poesia um valor arbitrário de ilusão especular (Pedrosa, 2005, p. 93). 

Uma vez que consideramos as reflexões propostas por Camargo e por Pedrosa

sobre a constituição do sujeito lírico e da poética de Britto nos deparamos com duas 

características da poesia de Britto que acredito serem importantes e precisam ser estudas de 

maneira que se busque esclarecer a autenticidade a o mecanismo de relação entre ambas. 

Desta forma, temos como objetivo apresentar uma leitura diacrônica da obra de Paulo 

Henriques Britto de maneira a se averiguar e atestar a asserção feita por Pedrosa (2005) e 

Camargo (2011) onde se afirma que a poesia de Britto se constitui a partir da busca por 

desmascarar as convicções e certezas do sujeito lírico e do leitor, levando a poesia a um 

mergulho em uma “vertigem” que faz com que os elementos sejam ao mesmo tempo iguais e 

diferentes, e ainda, a tese de que são os “fragmentos reflexivos” presentes na lírica de Paulo 

Henriques Britto os responsáveis pela descentralização do sujeito lírico, na medida em que a 

reflexão traz ao texto a consciência de si mesmo e impossibilita a construção de um sujeito 
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lírico nos termos hegelianos6. Em síntese, elaboraremos uma leitura da obra de Britto de 

maneira a elucidar o lugar que a razão apresenta na constituição de um sujeito lírico 

“descentralizado” e atestar a afirmação de que em sua poesia há um desmascaramento de toda 

certeza que é revelado pela configuração ambivalente dos elementos, de forma que eles não 

são apresentados sozinhos, mas sim com os seus opostos de forma a se afirmarem e anularem 

ao mesmo tempo.

                                                            
6 Segundo Camargo (2011) o lirismo hegeliano é caracterizado por uma associação entre a persona que 
encontramos no texto poético e o sujeito empírico que efetivamente escreve o texto. Para Hegel, a poesia lírica 
era elaborada exclusivamente a partir da subjetividade do poeta e desenvolvida no texto de maneira a configurar 
o mundo subjetivo do mesmo. Em outros termos, o gênero lírico era definido pela voz marcada pela 
subjetividade do poeta, pois  na poesia lírica, segundo Hegel, o mundo que nos é apresentado é o mundo da 
interioridade do próprio poeta.
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1

Escolhemos um recorte diacrônico da obra por parecer que assim poderemos abordar a 

questão de uma maneira mais ampla e também pela característica do trabalho do poeta que 

revela uma certa progressão e evolução de temas e conflitos, o que pode indicar uma 

verdadeira relevância nos pontos aqui discutidos, pois os mesmos se desenvolvem da primeira 

à sua última produção. Optou-se por analisar apenas um poema de cada livro publicado tendo 

em vista a natureza e a extensão do trabalho, de maneira que os poemas foram selecionados 

devido às suas características e ainda devido ao fato de que buscou-se elaborar uma linha de 

semelhança e desenvolvimento do tema. 

Paulo Henriques Britto estreia no cenário brasileiro como poeta em 1982 com a 

publicação de sua obra “Liturgia da Matéria”. A obra de Britto destaca-se das poéticas de 

seus colegas contemporâneos devido à preocupação e ao interesse por trabalhar com formas 

clássicas e temas tradicionais, manejando e abordando-as a partir de uma nova e 

idiossincrática perspectiva, a partir de uma linguagem que abarca o cotidiano e coloquial. 

Britto desde sua primeira obra revelou um profundo zelo e rigor pelas formas fixas e métricas 

tradicionais sem deixar de lado o “coloquial mais nobre7”, característica que se contrapôs ao  

cenário da lírica brasileira dos anos 80 onde a poesia concretista e as ideias de “fim do verso” 

e “poesia visual” estavam em voga, levando muitos poetas da época a optarem por formas e 

métricas que não eram fixas. 

O uso de formas tradicionais, mais especificamente o soneto e suas variações, é um 

recurso que atravessa toda a obra de Paulo Henriques Britto, mas que à medida que o tempo 

passa e a sua obra amadurece mais ele se limita ao uso dessas formas e métricas clássicas. 

Nesse sentido pode se afirmar que em suas primeiras obras há uma experimentação maior do 

que em outras obras. Essa experimentação pode estar relacionada ao início de carreira quando 

o poeta ainda busca identificar e construir sua própria dicção e seu próprio estilo. 

LOGÍSTICA DA COMPOSIÇÃO
Só o sonho é inevitável. Quanto ao resto,
há sempre a possibilidade aberta
de fazer um outro gesto, dizer uma
palavra que é o contrário de si mesma.
De puro há a alucinação, a imagem
de alguma coisa rara escorregando
por entre dedos que se fecham em garra,
grudentos de vazio. (Fora a caneta,

                                                            
7Op. Cit. p.6
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é claro.) De absoluto há sempre o corpo
com seus prolongamentos – braços, pernas,
uma cabeça que inventa tudo –
e essa vontade à-toa de ser só
o que a janela mostra, um chão, um poste,
uma paisagem áspera de rua.

Poema publicado em seu livro de estreia “Logística da Composição” apresenta 

quatorze versos de dez sílabas sem um esquema de rima aparente. Mesmo não dividido em 

dois quartetos e dois tercetos e construído a partir de decassílabos brancos, pode-se afirmar 

que o poema é uma variação moderna da forma tradicional do soneto.

O jogo entre tradição e inovação não se limita à forma do poema, pois há no 

título do poema uma referência a uma tradição poética, e ao mesmo tempo que o sujeito lírico 

parece apontar para essa tradição ele mesmo a modifica. A tradição à qual o poema busca se 

mostrar filiado foi iniciada por Edgar Allan Poe, escritor que é tido como um importante 

precursor da elaboração do conceito de modernidade nas artes literárias,  em seu famoso texto 

de 1846 “Philosophy of Composition”. Em seu artigo Poe analisa a maneira pela qual efeito, 

extensão, tom e refrão contribuem para a construção de um bom texto. Ao analisar “The 

Raven” e buscar apontar quais são os elementos que compõem um texto literário, Poe diverge 

da concepção de certos autores que consideravam o poema como produto de uma inspiração 

divina, elaborado em um momento de frenesi, quando afirma que a poesia advém do resultado 

árduo do autor que de maneira similar a um problema matemático arquiteta seu poema. Ao 

aproximar poesia e matemática Poe buscava associar a experiência estética gerada pelo poema 

apenas ao trabalho lógico-racional do poeta e não mais a qualquer força que não fosse a razão. 

A obra de Poe originou uma tradição de poetas que buscavam dominar os impulsos da 

inspiração e das emoções a partir do trabalho e predomínio da razão, os denominados “poetas 

críticos”.

No cenário brasileiro João Cabral de Melo Neto é referência ao se discutir a 

tradição dos poetas críticos, pois em seu trabalho buscou submeter todo e qualquer impulso ao 

domínio da razão, construindo com sua lucidez uma “poesia matinal”, isto é, poesia que 

necessita de leitores despertos, possuidores de uma concentração árdua para penetrar aquilo 

que alguns críticos denominaram como “a máquina do poema”. Cabral deve ser lembrado 

ainda devido ao fato de que muito antes de Britto ele também se apropria do título do ensaio 

de Edgar Allan Poe para intitular uma de suas obras, “Psicologia da Composição”. O crítico 

da obra da obra cabralina, Benedito Nunes, chama a atenção para o fato de que o que 

encontramos nessa obra é a lição apreendida de seu mestres, isto é, “é a tática de Drummond, 
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que combina concentração e paciência numa luta matinal desperta.” ( NUNES, 2007, p. 37).

Dessa maneira, acredita-se que Cabral busca se apropriar dos ideais de Poe e outros poetas 

que juntos buscaram opor as ideias de inspiração artística à produção de poesia através de 

uma valorização e um domínio da razão.

Em seu título, P.H. Britto se refere a essa tradição ao mesmo tempo em que a 

modifica, como é de se esperar de todo individual talent, de acordo com as ideias de T. S. 

Eliot. Brevemente, aponta-se para o fato de que os três poetas, Poe, Cabral e Britto, pertencem 

a uma classe de poetas que acredita que a poesia não se encontra nos objetos ou em momentos 

de “alumbramento”, como é o caso de nosso poeta Manuel Bandeira, mas sim é resultado do 

esforço contínuo em empregar a inteligência e a lucidez na construção do poema. Outro 

elemento que há em comum ainda, é o fato de que Cabral e Britto escreveram poemas cujos

títulos se referem ao texto escrito por Poe, o que acaba por estabelecer uma relação entre eles, 

pois Poe adotou em seu artigo o título de “Filosofia da Composição”, Cabral “Psicologia da 

Composição” e Britto “Logística da Composição”. Em Britto há ainda um elemento que causa 

estranhamento que éa maneira pela qual ele leva seu poema para longe dos campos 

prestigiosos dos estudos humanos, basta lembrar que a filosofia possui tradições milenares e 

que a psicologia é considerada uma das grandes ciências do século passado, enquanto que a 

logística possui suas raízes na organização de guerras e conflitos e atualmente está 

relacionada à área do comércio que tem por função a organização dos processos e produtos de 

complexos industriais. Lê-se então certo afastamento das grandes ciências humanas ao mesmo 

tempo que se soma-se uma carga semântica que se relaciona com o comércio, lógica oposta à 

lógica das artes e, ainda, com uma ironia característica o poeta atualiza a ideia para a sua 

própria época, haja visto estar escrevendo em uma era globalizada onde o mercado econômico 

produz bens e os distribui de maneira nunca antes vista. 

Ao passarmos aos versos nota-se que o que se encontra no texto são versos que 

tematicamente desenvolvem antíteses ao título segundo a leitura que propomos, pois longe de 

se apresentarem como pertencentes a essa tradição que privilegia a razão na poesia, o que 

encontramos é um sujeito lírico que se revela subjugado ao domínio daquilo que é irracional, 

ilógico. Para que possamos atestar tal hipótese devemos analisar o poema a partir dos 

elementos que o poema nos apresenta. 

Temos no poema quatro elementos que são caracterizados ao longo do texto: o 

“sonho, a alucinação, o corpo” e “essa vontade”. O primeiro elemento é caracterizado como 

“inevitável”, o segundo como o único elemento “puro” e os dois últimos como “absolutos”. 

Nota-se que três dos elementos apresentados são substantivos abstratos, que não por acaso são 
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objetos de estudo da psicologia, e um único elemento é um substantivo concreto, o corpo. 

Levando em consideração aquilo que Antonio Candido apresenta como "efeito de 

adjacência", isto é, “a continuidade dos termos faz que um [termo] exerça influência sobre o 

sentido do outro, de tal modo que as alterações semânticas acabam consagradas pelo novo 

relacionamento em entre eles” (CANDIDO 2005 p. 85), pode-se ver como devido à 

imaterialidade dos elementos apresentados o próprio corpo também é apresentado como 

imaterial.  Tendo em vista que o próximo elemento é justamente a vontade de “ser só/ o que a 

janela mostra”, isto é, o desejo de se materializar em objetos que não sejam nada mais que a 

própria “casca”, objetos que não apresentem “por trás da pele (...) o travo opaco do real, 

amêndoa/ seca do ser.”, chega-se assim a uma das questões centrais da poética de Britto que 

poderíamos resumir como “a questão do significado”, em outros termos, poderíamos definir 

essa questão como o conflito entre a faculdade imaginativa, criadora, ou ainda simbólica do 

poeta que o impulsiona a atribuir uma significação, ou sentido, ao mundo ao seu redor e a 

constatação de que o instrumento que ele se utiliza é incapaz de tal tarefa, resultando assim 

em uma tensão entre aquilo que recebe significado através do trabalho do artista e aquilo que 

não apresenta nenhum sentindo para além de si mesmo. Aqui exemplificado através do corpo, 

acredita-se que é possível entender e apontar para um aparente desejo do sujeito lírico em se 

materializar em coisas que são “só o que a janela mostra”. O uso do advérbio “só” implica em 

uma renúncia a tudo aquilo que não seja apenas o exterior, a tudo aquilo que por ser áspero 

recuse possuir um significado para além de sua própria materialidade. Parece-nos que para 

intensificar essa aparente vontade o sujeito lírico utiliza a locução adverbial “à-toa”, isto é, 

para reforçar o desejo de ser algo que não possua sentido para além de si mesmo o eu poético 

descreve esse desejo como sendo sem propósito, sem razão. O sujeito lírico, ao nos apresentar 

os objetos que estão lá fora, acaba por nos revelar sua opção por escamotear o elemento 

humano do verso, pois ao invés de termos presente o olho que possibilita a visão das coisas 

temos a janela que nos mostra os objetos. Há também a localização do poeta dentro de um 

espaço, enquanto que sua vontade é de ser e estar lá fora, revelando-nos um jogo entre dentro 

e fora que acredito ter participação na relação que o poeta busca estabelecer entre aquilo que é 

vazio de significado e é puramente externo e aquilo que se preenche de significado, possui um 

interior no qual podemos encontrar uma tentativa de significado. Tendo isso em mente, 

acredita-se que essa é uma das razões pela qual parece ser recorrente a tensão entre o que é 

humano e o que é inanimado na obra de Britto, tensão que tende muitas das vezes para o lado 

do inanimado, por se tratar de uma consequência dessa dissonância que a questão do 

significado apresenta. Os objetos que a janela revela, ainda não foram apreendidos pelos olhos 
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e mãos humanas que transformam em símbolos tudo que tocam. Gostaria aqui de me ausentar 

do poema por alguns instantes e tecer uma breve reflexão sobre a questão do símbolo e sua 

relação com a criação humana, pois acredito que isso possa nos ajudar a elaborar um 

entendimento sobre a questão da própria desumanização que às vezes encontramos na obra de 

Britto.Ernerst Cassirer, em sua busca de compreender o “centro da filosofia cultura”, afirma 

que o homem deveria ser compreendido como animal symbolicum e não animal rationale, 

pois, em suas palavras: 

O homem não pode mais confrontar-se com a realidade 
imediatamente; não pode vê-la, por assim dizer, frente a frente. A realidade 
física parece recuar em proporção ao avanço da atividade simbólica do 
homem. Em vez de lidar com as próprias coisas o homem está, de certo modo, 
conversando constantemente consigo mesmo. Envolveu-se de tal modo em 
formas linguísticas, imagens artísticas, símbolos míticos ou ritos religiosos 
que não consegue ver ou conhecer coisa alguma a não ser pela interposição 
desse meio artificial. (CASSIRER,2005, p. 48-49)

Devemos lembrar que dentre os três elementos do corpo, no poema, que foram 

apontados como “absolutos”, braços, pernas e cabeça, há apenas um que é definido de acordo 

com sua utilidade e que recebe um verso inteiro para si: “uma cabeça que inventa tudo”. Essa 

caracterização da cabeça como aquilo que “inventa” todas as coisas pode nos direcionar para 

as ideias apresentas por Cassirer, onde vemos que o homem está fadado a se relacionar com o 

mundo à sua volta por meio do uso dos símbolos. Sendo assim, essa “cabeça que inventa 

tudo” parece se referir ao mecanismo humano de simbolizar tudo com o que se relaciona. 

Tendo como base a discussão anteriormente elaborada, é possível constatar uma 

contradição, tensão, como cerne da obra de Britto, pois, por um lado, o homem se relaciona e 

compreende o mundo através da criação de símbolos – “uma cabeça que inventa tudo” – por 

outro lado, o sujeito lírico supostamente deseja se abster dos elementos que possuem um 

significado para além de si mesmo. Em síntese, é possível visualizar na configuração do 

sujeito lírico que enquanto há a presença de um elemento atrelado ao ato criador e 

simbolizador do mundo ao redor, há também em sua oposição, o elemento que se abstém de 

toda a significação.

Sabemos que se assim o faz não é por ingenuidade em acreditar que venha um 

dia a alcançar um lugar de equilíbrio ou uma solução para essa contradição, mas sim porque 

está tentando desconstruir toda certeza tanto no plano do simbólico quanto no plano daquilo 

que chamamos de empírico, pois linguagem e o real são alvos das incertezas e 

questionamento do sujeito lírico, mesmo sendo tudo o que se possui.
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Voltando ao poema devemos analisar ainda dois elementos, o “sonho” e a 

“alucinação”, que não foram abordados anteriormente. Acreditamos que se pode entender o 

sonho e a alucinação como símbolos, devido ao fato de que vemos que esses se tratam de 

ideias ou representações mentais a que o consciente possui acesso, mas que na verdade 

mascaram outras ideias e representações elaboradas pelo inconsciente ,e ainda, segundo 

Garcia-Roza (2004) os sonhos e as alucinações são entendidas na teoria psicanalítica 

freudiana como processos primários enquanto que o pensamento desperto, a atenção e a 

linguagem são processos secundários. Assim Garcia-Roza diferencia um processo de outro:

Do ponto de vista econômico, o processo primário corresponde a uma 
forma de energia livre, enquanto o secundário corresponde a uma forma de 
energia ligada. A energia psíquica é dita livre quando tende para a descarga da 
forma mais direta possível, e é dita ligada quando sua descarga é retardada ou 
controlada(Garcia-Roza, 2004, p. 57).

Partindo dessas reflexões, entendemos o “sonho” e a “alucinação” como símbolos, 

pois eles são referências à processos primários da psique do sujeito lírico, isto é, a pureza da 

alucinação e a inevitabilidade dos sonhos podem ser entendidos como símbolos desses 

processos da mente que descarregam as energias psíquicas de forma “livre”, sem controle ou 

atraso de outras estâncias da estrutura psíquica, o superego no caso da teoria freudiana.

Dessa forma, ambos elementos dividem a particularidade de mesmo sendo símbolos, 

serem símbolos criados sem a razão e a lógica do homem desperto, mas antes confeccionados 

nas camadas do inconsciente em períodos em que o homem esteja dormindo ou por razões 

patológicas fora de sua lucidez e domínio próprio,  fora do alcance de sua consciência. O 

sonho é apresentado como o elemento que não se pode evitar, enquanto que para os elementos 

criados por essa “cabeça que inventa tudo” há sempre a possibilidade do contrário, isto é, “a 

possibilidade aberta/ de fazer um outro gesto, dizer uma/ palavra que é o contrário de si 

mesma”. Isso pode ocorrer devido ao fato de que durante o sonho a razão, o consciente, deixa 

de exercer seu domínio sobre as faculdades mentais do homem de maneira tão efetiva e aí o 

inconsciente está apto a trabalhar de maneira mais livre, levando assim a criações 

“inevitáveis” ou mesmo “puras8”. Pode-se ver aqui a maneira como a razão parece ser 

representada como o mecanismo ambivalente que ao ser utilizado para compreender a 

realidade ao redor acaba por torná-la impura, pois a realidade dita empírica através da 

racionalização recebe uma significação adicional para o homem, ao entrar em contato com a 

                                                            
8 Garcia-Roza afirma que para Freud é nos sonhos que os processos primários se revelam de maneira 

“privilegiada”. Em suas palavras: “É nos sonhos e nos sintomas que os processos primários se apresentam de 
forma privilegiada para Freud, enquanto o pensamento da vigília, a atenção, o raciocínio e a linguagem são 
exemplos de processos secundários”(Garcia-Roza, 2004, p. 58)
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razão ela passa a ser produto, criação da razão, enquanto que pelas outras formas de se 

entender o mundo o homem teria acesso à realidade de maneira aparentemente direta, basta 

pensar na forma como entendemos o mundo através da sensorialidade corporal, nós não 

precisamos elaborar imagens ou conceitos para termos acesso a realidade, nós apenas a 

recebemos. Enquanto que a razão não se dá a participar da realidade da mesma maneira, ela 

precisa re-significar a realidade para ter acesso a ela, por isso tornar-se-ia impura.

Dessa forma, ao apontar os elementos que não foram reinterpretados pela razão 

do homem como puros ou absolutos e a realidade elaborada pela mente humana como 

passível de ser contradita, isto é, a possibilidade do contrário que mencionamos 

anteriormente, o poeta nos apresentada à suma de sua Ars Poética, uma vez que seus poemas 

são constantemente construídos a partir de uma linguagem que expressa o sim e o não ao 

mesmo tempo. Não podemos esquecer que em seu poema o sujeito lírico nos apresenta a 

alucinação como algo puro porque se constitui de uma imagem vazia, o que se pode entender 

como uma imagem sem outros significados para além da própria imagem. Vale lembrar que o 

poema escolhido pelo poeta para abrir seu primeiro livro de poesia é justamente "Barcarola” 

um poema que acaba por afirmar tudo que nega e negar tudo que afirma.

[...]
eu (e você), nós dois, na noite quase escura,
pulando pelos paralelepípedos da rua asfaltada
brincando de amarelinha sem linhas nem pedra,
saltando por cima das regras, sem ligar a mínima,
[...]

Em síntese, o que o eu poético nomeia de “Logística da Composição” é um 

soneto que parece estar descrevendo e definindo as categorias de “inevitável”, “puro” e 

“absoluto” e dessa maneira descrevendo a lógica do seu processo de composição, que nos 

parece ser a lógica de um sujeito lírico preso a duas ordens diferentes. Em primeiro lugar, há o 

inegável espaço da razão e da lucidez em sua poesia, mas há também elementos que podem 

ser entendidos como representantes do inconsciente que também exercem um papel 

importante na construção do poema. E por meio dessa reflexão o poeta apresenta uma síntese 

de sua poesia – “há sempre a possibilidade aberta/ de fazer um outro gesto, dizer uma/ palavra 

que é o contrário de si mesma.” – que pode ser relacionada com a tese de Pedrosa de que a 

poesia de Britto “vai mergulhar nessa vertigem do que é sempre simultaneamente semelhança 

e anamorfose.” ( PEDROSA, 2005, p. 23), pois parece-nos que é justamente a possibilidade  

dessa vertigem que o sujeito lírico desse poema busca apontar ao definir todos os outros 

elementos que não o sonho como passíveis de serem contraditos.
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Passaremos agora à leitura de um poema de Britto que foi publicado em seu 

segundo livro, Mínima Lírica, sete anos após o poema anterior, mas que ainda assim revela 

certa continuidade e centralidade de alguns temas em sua obra.

Mínima Poética
II

Escravo da sintaxe e do desejo,
não posso ambicionar o brilho raso
e a transparência vazia que vejo
nesses cristais gerados pelo acaso.
Palavra é coisa feita, construída
de uma matéria turva e densa, impura
como tudo que tem a ver com vida.
A pedra só é bela, embora dura,
se meu desejo em torno dela tece
uma carne de sentido, e acredita
que desse modo abranda e amolece
o que só por ser áspero me excita.
Nesse momento o cristal é completo,
e o poema — este, sim — concreto.

O poema em questão trata-se de um soneto, com esquema de rimas seguindo o 

padrão ABAB CDCD EFEF GG em versos decassílabos .Mais uma vez, como todos os 

poemas que serão analisados nesse capítulo, o poema se volta para a própria construção da 

escrita poética.

Pode-se dividir o soneto em questão em quatro unidades diferentes das 

convencionais, isto é, ao invés de dividi-lo em dois quartetos e dois tercetos o poeta optou por 

quatro períodos gramaticais de extensões diferenciadas. No primeiro período, que abarca do 

primeiro até o quarto verso, nos deteremos em dois pontos apresentados pelo poema e que já 

foram previamente discutidos: primeiramente a questão do eu lírico preso a dois mundos 

diferentes, aquilo que pertence à ordem da razão e aquilo que não pertence a essa ordem, e em 

seguida a questão do significado e os objetos.

No primeiro verso encontra-se um sujeito lírico que se apresenta “escravo” de 

duas noções opostas, a sintaxe e o desejo. Sabe-se que a sintaxe é a parte da gramática que 

trata das funções das palavras na frase e das suas relações entre si, enquanto que o desejo é a 

disposição para buscar algo que se queira, mas não se possui. Contudo, esses conceitos podem 

nos indicar a maneira pela qual o sujeito lírico encontra-se dividido entre algo que é 

pertencente à sua subjetividade, o desejo, e àquilo que foge do domínio de sua interioridade 

por se tratar de algo que é de uso coletivo, a sintaxe, tendo como base a crença de que a língua 

é um instrumento de comunicação social, e por isso, pertencente a uma comunidade, e 

também que o desejo obedece a uma ordem que é ditada pelo subconsciente do indivíduo. Em 
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síntese, o sujeito lírico encontra-se aprisionado a estruturas antagônicas, tais como o 

consciente e inconsciente, interior e exterior, indivíduo e sociedade. Talvez, como foi dito 

quanto a Fernando Pessoa, possa se dizer que Britto, lendo-o, aprendeu uma das suas lições 

fundamentais: escrever uma “poética do entre”. Contudo, sempre em um grau diferente de 

Pessoa, pois se o último estava “estourando em mil sujeitos, para se tornar um não-sujeito” ( 

PERRONE-MOISÉS, 2001, p. 17), o que vemos em Britto não é o ser “literalmente 

paralisado entre o Sein e o Dasein” ( PERRONE-MOISÉS, 2001, p. 38), mas o ser que habita 

tanto o ser em si próprio (Sein) quanto um outro ser (Dasein), que é, segundo Hegel, um ser 

que por não crer em ambos tenta desmascará-los, habita-os sim, mas, como diz o poeta, “mas 

só/ por nunca haver provado outro sabor."9

Por ser escravo desses senhores tão opostos, o sujeito lírico nos mostra que está 

impossibilitado de “ambicionar o brilho raso/ e a transparência vazia que vejo/ nesses cristais 

gerados pelo acaso.”. Mais uma vez, como no poema analisado anteriormente, encontramos o 

sujeito perante os objetos, mas desta vez ele não está apto para desejar ser como os “cristais 

gerados pelo acaso”. O que nos parece é que o sujeito lírico sabe que não pode desejar ser 

como os cristais porque ele deve obedecer à ordem de duas estâncias diferentes, a ordem da 

sintaxe que organiza o seu discurso e a ordem do desejo, que poderia aqui ser entendido como 

a pulsão originada pelo organismo e que alcança a mente como uma exigência feita a ela no 

sentido de trabalhar em consequência de sua ligação com o corpo, isto é, o desejo pode ser 

entendido como a percepção de alguma necessidade básica do organismo e os movimentos em 

direção à superação dessas necessidades, sejam elas fisiológicas ou psíquicas. Resta-nos saber 

a razão pela qual ele desejaria se tornar como os cristais. Acredito que três elementos nos 

indiquem a direção para o significado: primeiro, as locuções adjetivas “brilho raso” e 

“transparência vazia” apontam justamente para a falta de profundida e conteúdo substancial 

na própria interioridade do objeto, e por último, a casualidade que gerou os cristais revela a 

falta de uma ação criadora que preencha de significado e propósito o objeto criado. Os cristais 

que o sujeito do poema vê – nota-se aqui a diferença entre esse e o primeiro poema onde a 

janela é que mostrava os objetos, isto é, não eram os olhos que os enxergava, revelando no

primeiro poema um esforço por suprimir o elemento humano que não encontramos no poema 

em questão – foram gerados pelo azar, assim sem identificá-los a um propósito ou a um 

significado eles brilham e revelam seus interiores sem apontar para nada além deles mesmos.

                                                            
9 Poema VII da sessão “Dez Sonetos Sentimentais”. In:Liturgia da Matéria, p. 29, Companhia das 

Letras, 2013.
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No próximo período, que se inicia no quinto verso e se estende até o sétimo 

verso, encontramos a “palavra” como objeto de reflexão do poema.  Se anteriormente 

comparamos a obra de Britto com a poesia de Fernando Pessoa, acredito que aqui podemos 

estabelecer paralelos com outro grande mestre de Britto, Drummond. Davi Arrigucci Jr. em 

um estudo sobre a lírica de Drummond assinala que a poesia do poeta mineiro é caracterizada 

por sua lírica reflexiva, na qual o pensamento “desempenha um papel decisivo no mais íntimo 

dela [ da poesia], pois define a atitude básica do sujeito lírico, interferindo na relação que este 

tem com o mundo” (ARRIGUCCI, 2002, p. 16). Contudo, se na lírica de Drummond a 

reflexão leva o poeta a “cavar mais fundo na própria subjetividade”, em P.H. Britto a reflexão 

o leva cada vez mais ao lugar onde toda a possível concretização de qualquer certeza se 

esfacela. A semelhança se dá na característica reflexiva de ambas as poéticas, pois tanto em 

Britto como em Drummond o poema acontece de maneira que a matéria poética e a forma 

giram em torno da reflexão, “que espelha na consciência o giro do pensamento refletindo-se 

sobre si mesmo” (ARRIGUCCI, 2002, p. 16). No poema a palavra é caracterizada por sua 

qualidade de objeto construído, “coisa feita”, e também caracteriza-se a matéria prima pela 

qual a palavra é construída, a vida, como impura. Ressoa nas afirmações sobre a impureza da 

palavra a razão pela qual ela é assim caracterizada. Baseando-se nas reflexões sobre o poema 

anterior e sobre os versos futuros podemos afirmar que a palavra é impura porque ela está 

impregnada de sentidos. Parece-nos que a alucinação presente no poema “Logística da 

Composição” foi declarada como pura graças à sua qualidade de imagem primária, isto é, 

imagem que foi elaborada pelo inconsciente e não recebe um retardo ou atraso, uma 

modificação, da mente consciente. O xis do problema é que mesmo a imagem de uma mão 

que se fecha e está “grudenta de vazio” poder vir a ganhar um significado por aquele que é 

“Escravo da sintaxe e do desejo”, e como Ernerst Cassirer aponta, é por sua inabilidade de 

viver em um mundo sem símbolos que o homem se caracteriza, animale symbolicum. 

Assim passaremos aos próximos versos para que essa questão possa ser melhor 

elucidada. No oitavo verso o objeto no centro da reflexão do sujeito lírico é a pedra, que pode 

ser vista como mais um símbolo do mesmo conceito presente nos “cristais gerados pelo 

acaso” do quarto verso, um objeto criado pela natureza que não foi designado a propósito 

algum ou preenchido de qualquer sentido. Em um grau ainda mais complexo, o eixo central 

do poema é agora trabalhado, pois lê-se que a pedra só possui beleza porque é o desejo do 

poeta que “tece uma carne de sentido”, revelando-nos mais uma vez a tensão entre aquilo que 

possui um significado porque foi elaborado pela razão humana e aquilo que o “acaso” gera 

que não possui nenhuma significação para além de si próprio. Em outras palavras, é o desejo 
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do sujeito lírico que encontra em certos objetos uma falta de significado, mas a constatação da 

falta de sentido atribui ao objeto o poder e o valor de um símbolo. Como o Rei Midas na 

mitologia grega que tudo que tocava transformava em ouro, assim também faz a consciência 

humana que a tudo com que tem contato preenche de sentido. Cassirer afirma que “faz parte 

da natureza da consciência o fato de que nela nenhum conteúdo pode ser depositado, sem que, 

através deste simples ato, seja simultaneamente depositado um complexo de outros 

conteúdos.” (CASSIRER, 2001, p. 48-49).

Não há como, dessa maneira, encontrar um elemento que seja puro, que não 

adicione nada além dele mesmo na consciência humana, pois todo o objeto na consciência é 

apenas uma representação, e nunca uma apresentação. Podemos assim apontar para uma 

característica central da poesia de Britto e compreendê-la em um grau mais profundo, sua 

descrença no Absoluto. 

Voltando aos versos vemos na sequência que, o sujeito lírico revela que junto 

ao desejo que “tece uma carne de sentido” há a crença de que desta maneira o sujeito 

abrandaria e amoleceria “o que só por ser áspero me excita”. Chama atenção a presença do 

adjetivo “áspero” no décimo segundo verso por ser usado para caracterizar esses objetos 

buscados pelo sujeito do poema por existirem longe de significados e significações, o fato de 

que o mesmo adjetivo foi utilizado no poema analisado anteriormente para caracterizar os 

mesmos elementos e também o fato desses objetos excitarem-no. Levando-nos a crer que essa 

excitação seja a representação da busca do poeta pelos elementos vazios de sentido. A questão 

do significado na obra de Britto pode ser melhor compreendida à luz da afirmação que a arte 

moderna carrega em si o seu próprio fim, pois o elemento que se abstém de significar os 

elementos à sua volta – os “cristais gerados pelo acaso” – seria a própria negação da poesia, 

poesia que em Britto busca resignificar o mundo e a linguagem ao seu redor por meio de uma 

linguagem que nos revela a inconsistência dos maniqueísmos tracionais. Adorno ao refletir 

sobre essa característica da arte moderna faz a seguinte afirmação: “Não se sabe se a arte pode 

ainda ser possível; se ela, após a sua completa emancipação, não eliminou e perdeu os seus 

pressupostos” (Adorno, 1970, p. 11). É por meio de afirmações como essa que podemos 

compreender a tensão entre o ato inventivo do poeta e a aparente busca por aquilo que é vazio 

de significado, pois a linguagem que volta para si mesmo busca se emancipar do mundo e 
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busca se esvaziar de tudo aquilo que não seja ela própria e acaba se destruindo, ou, torna-se 

um escorpião encalacrado10.

Finalmente, o poema se encerra com dois versos que destoam da seriedade e do 

tom reflexivo que o poema apresenta, pois os dois últimos versos possuem rimas em 

sequência e um jogo de palavras que o poeta faz entre a poesia concretista e o poema concreto 

que encerram o poema em um tom de descontração, de chiste.

“Trovar Claro” publicado em 1997 é o terceiro livro de poemas de Paulo Henriques 

Britto e apresenta desde seu título o conflito entre forças opostas que residem na construção 

do poema. O próprio autor afirmou em entrevistas que o título vem de sua leitura da poesia 

provençal traduzida por Augusto de Campos11 onde o tradutor comenta que há nessa tradição 

de poesia uma vertente denominada trovar clus, poesia intencionalmente obscura. Britto 

comenta que a partir desse termo ele intencionou criar uma expressão contrária à essa, criando 

assim o título de um poema que nunca foi publicado, mas que acabou servindo como título 

paraessa coleção de poemas. 

O conflito central presente nessa obra parece-nos ser a questão da comunicabilidade da 

poesia, que mesmo ao se intencionar clara, e por isso comunicativa, de fácil acesso, acaba por 

criar obras onde os diferentes tipos de trovar se encontram. A forma clássica e o discurso bem 

humorado encobrem reflexões filosóficas sobre a vida e a poesia, como é o caso da seção 

onde sonetos são utilizados para transmitir acordos e planos entre indivíduos que parecem 

estar organizando ações ilegais, “Até segunda ordem”. Revelando-se um autor exímio em 

versificação e formas clássicas sem deixar de estar atualizado nas questões centrais do 

cotidiano e mesmo da literatura brasileira, Britto apresenta uma obra densa, sem perder a 

ironia e o bom humor.

Dessa forma, decidimos analisar o poema “Sonetilho de Verão” porque já em seu 

título podemos estabelecer uma relação com essa intenção do poeta em escrever uma poesia 

que se afaste do obscurantismo, mas que ao mesmo tempo pareça não realizar tal tarefa. Pois 

ainda que o poeta se utilize de uma linguagem coloquial, um discurso irônico e temas 

relacionados ao amor e ao cotidiano, ainda assim o eixo central do livro se volta para a 

questão da linguagem poética e sua composição, uma poesia que acaba por se fechar em si 

mesma, e nessa encruzilhada entre o desejo de se comunicar e a própria falta de aptidão da 

                                                            
10Refiro-me aqui à obra de Davi Arrigucci Jr. O Escorpião Encalacrado: a poética da destruição de 

Julio Cortázar, onde o crítico paulista elabora uma leitura da obra de Cortázar a partir da característica 
autodestrutiva de sua linguagem.
11 Op. Cit. p.5 
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poesia para a comunicação com o outro, o sujeito e a linguagem parecem se revelar 

enclausurados em si mesmos.

SONETILHO DE VERÃO
Traído pelas palavras.
O mundo não tem conserto.
Meu coração se agonia.
Minha alma se escalavra.
Meu corpo não liga não.

A ideia resiste ao verso,
o verso recusa a rima,
a rima afronta a razão
e a razão desatina.
Desejo manda lembranças.

O poema não deu certo.
A vida não deu em nada.
Não há deus. Não há esperança.
Amanhã deve dar praia.

A partir da leitura do título constata-se que o poema a ser analisado se trata de uma 

variação do soneto de estilo clássico. Apesar de possuir quatorze versos o poema foi dividido 

de uma maneira diferente, pois ao contrário do que se espera de um soneto encontramos aqui 

três estrofes, sendo que as duas primeiras possuem cinco versos e a última apenas quatro. 

Nota-se também que os versos e rimas tradicionalmente associados ao soneto, isto é, os versos 

de dez ou doze sílabas e rimas de tipo (AB) nos primeiros quartetos e rimas (CD) nos tercetos, 

são substituídos por versos de sete sílabas com rimas irregularmente alternadas entre rimas 

toantes, soantes, perfeitas e imperfeitas . É importante lembrar que os versos de sete sílabas 

possuem uma característica popular devido à possibilidade da construção de vários ritmos, 

pois em versos de sete sílabas a única sílaba que necessariamente é acentuada é a última. 

Devido a essa característica pode-se notar que o poema apresenta um ritmo alternado, mas 

que em maior parte do texto a segunda e a última sílaba são acentuadas.  Relevante para a 

leitura do poema é o fato de que os versos de número dois, cinco, onze e doze possuem três 

sílabas tônicas, sendo que a segunda sílaba tônica é posta na palavra “não”, no quinto verso 

isso ocorre tanto na segunda como na terceira sílaba tônica.

(2) O- MUN- do- NÃO- tem- con- SER (to).
(5) Meu- COR- po- NÃO- li- ga- NÃO.
(11) O- po- E- ma- NÃO- deu- CER(to).
(12) A- VI- da- NÃO- deu- em- NA (da)

Para analisar o poema iniciaremos investigando  as razões pelas quais o sujeito 

lírico optou por não utilizar a divisão de estrofes tradicionais, e sim dividir o seu poema em 
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apenas três estrofes, pois acredita-se que essa divisão é de suma importância para a estrutura 

do poema.

Ao atentarmos para a divisão estrófica do poema podemos chegar à conclusão de que 

as duas primeiras estrofes desenvolvem o mesmo tema, mas em campos diferentes, enquanto 

que a última estrofe pode ser vista como uma síntese do poema em si. De início, deve-se 

observar que na primeira estrofe cada um dos versos nos apresenta um sujeito diferente, mas 

que de certa forma podemos agrupá-los debaixo da mesma categoria semântica, tendo em 

mente que os sujeitos presentes são as “palavras”, “o mundo”, “meu coração”, “minha alma” 

e “meu corpo” e ainda que todos possam ser tomados como partes constituintes da realidade 

do sujeito lírico do texto – poderíamos abrigá-los debaixo da categoria da “realidade”. Em 

outros termos, é possível ver uma relação entre os sujeitos apresentados na primeira estrofe, 

pois esses são alguns dos elementos que constituem a vida e a percepção da mesma. Outro 

aspecto que colabora com essa divisão é o fato de que na segunda estrofe o que encontramos é 

uma rede semântica que está diretamente relacionada com a categoria “poema”. Os sujeitos 

presentes nessa estrofe são todos elementos que fazem parte do organismo do poema: a 

“ideia”, o “verso”, a “rima”, a “razão”, e o “desejo”.  Por último, há ainda o aspecto sumário 

da última estrofe que recapitula e resume as ideias centrais das primeiras estrofes, “O poema 

não deu certo. / A vida não deu em nada.”, ao mesmo tempo em que faz a reflexão presente 

no poema progredir “Não há deus. Não há esperança.”.

Há ainda uma característica do texto que merece ser notada e que se relaciona 

com a maneira pela qual as estrofes foram dividas. Ao relermos o poema atentando 

exclusivamente para o uso dos verbos podemos notar que as duas primeiras estrofes 

apresentam unicamente verbos no presente do indicativo, enquanto que na última estrofe 

temos o verbo “dar” no pretérito repetido duas vezes e o verbo “dever” que ainda que esteja 

no presente do indicativo é apresentado após o advérbio “amanhã” dando-lhe a conotação de 

futuro hipotético.

O poema não deu certo.
A vida não deu em nada.
Não há deus. Não há esperança.
Amanhã deve dar praia.

O “Sonetilho de Verão” se mostra muito mais sombrio do que o título nos 

sugere, pois desde o primeiro ao penúltimo verso lemos sobre a negação de todo e qualquer 

elemento que compõe a vida e a matéria poética. Na primeira estrofe encontramos um sujeito 

lírico que nos apresenta a vida de uma forma que parece estar interrompida, pois as palavras o 

traíram, o mundo está desconcertado, o coração agoniado, a alma escalavrada e o corpo em 
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uma aparente indiferença para com a vida. Há no próprio uso do tempo verbal do presente do 

indicativo e na construção dos versos por períodos completos, fechados um tom de afirmação 

irrefutável, uma aparente intenção em enfatizar o aspecto imutável e incontestável dessa vida 

interrompida, gerando no poema um discurso de tom pessimista.

Ao passarmos para a segunda estrofe vemos a perturbação que ocorre dentro do 

processo poético do sujeito lírico, pois como notamos anteriormente os sujeitos agora 

apresentados são todos parte da esfera do objeto poema. Pode se notar que os elementos 

presentes nessa estrofe foram dialeticamente posicionados de maneira que temos os seguintes 

pares: ideia e verso, verso e rima, rima e razão, razão e devaneio – elemento presente de 

maneira enviesada no texto – e desejo e lembranças. Muito podemos entender por meio desse 

dualismo da matéria poética apresentado no poema, e começaremos refletindo sobre a “ideia” 

e o “verso”. 

A resistência entre “ideia” e “verso” parece nos remeter ao próprio contexto da 

produção lírica no século XX onde constantemente se escreveu sobre a crise da linguagem. 

Acredito que considerando o primeiro verso do poema “Traído pelas palavras.”, podemos ler 

essa “resistência” da ideia ao verso como a revelação da impossibilidade de se registrar em 

palavras aquilo que ocorre na interioridade do sujeito lírico, pois a “traição” das palavras 

reside no fato de que elas não são capazes de cumprir sua função de expressar, de comunicar 

o que ocorre na subjetividade do eu lírico. Em outros termos, a ideia resiste ao verso porque 

ela não é capaz de ser integralmente apresentada no espaço do papel.

No próximo verso temos a recusa do verso para com a rima. Acredito ser 

possível melhor compreender essa recusa se levarmos em conta, em primeiro lugar, o fato de 

que “verso” pode ser entendido como uma metonímia para a obra poética do autor, enquanto 

que a “rima” como o conjunto de regras e técnicas utilizadas para a construção do poema. Há 

ainda o fato de que o próprio diminutivo presente no título aponta para um desvio de certo 

padrão tradicional, isto é, a recusa em escrever um soneto de características tradicionais com

esquema de rimas e versos comumente atribuídos ao gênero soneto. A recusa do verso em

rimar pode também ser entendida à luz da própria crise de vers deflagrada na poesia 

simbolista francesa, visto que essa poesia buscou de certa maneira romper com a versificação 

tradicional para expandir os limites da própria poesia, como é o caso de Mallarmé que em seu 

famoso poema “Un coup de dés jamais n'abolira le hasard” utilizou espaços em branco como 

parte da significação do poema. Talvez o verso recuse a rima, pois existe agora a consciência 

de que a rima por si só já não é mais suficiente, e assim outros espaços e outras formas são 
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necessárias para atingir o verso pretendido, como por exemplo, usar o espaço em branco na 

folha do poema como parte do jogo de significação do texto.

No verso seguinte lemos que há uma discórdia entre a “rima” e a “razão”, se 

prosseguirmos com nossa leitura metafórica dos termos presentes nessa estrofe poderemos 

concluir que o insulto da rima para com a razão advém do fato de que a “rima” busca se 

estabelecer acima da “razão” no espaço do poema.  Segundo Friedrich (1978) a lírica moderna 

se diferencia por, entre outros fatores, um privilégio dado ao aspecto sonoro sobre o aspecto 

comunicativo da linguagem, tendo em vista que “O lírico se converte em mágico do som” 

(FRIEDRICH, 1978, p. 50). Assim, podemos reler o verso “a rima afronta a razão.” como 

uma síntese do tipo de poesia que privilegia o aspecto sonoro sobre as outras estâncias do 

poema.Em síntese, é pelo fato do sujeito lírico construir seu poema obedecendo aos princípios 

da rima, mesmo que essa ofenda a razão, que “A rima afronta a razão.”, não queremos afirmar 

que na obra de Britto a razão desempenhe um papel secundário, muito pelo contrário 

encontra-se em sua obra um papel fundamental exercido pela razão, contudo é da própria 

natureza da poesia, segundo Britto, ser constituída por “blocos de sons” – como elucidamos 

em nossa introdução ao presente estudo – e, talvez, por isso haja um conflito entre o discurso 

racional e o discurso poético. Consequentemente, ao obedecer outros preceitos que não os da 

lógica a razão acaba por desatinar, enlouquecer. Acredito que ambos os versos apontem 

também para uma elucidação da característica da poesia de Britto que se funda na razão e ao 

mesmo tempo em seus contrários para a construção de seus poemas.

Por último, a estrofe se encerra de maneira a introduzir um novo elemento 

entre os quais o poeta utiliza para compor sua obra, o desejo. No verso “Desejo manda 

lembranças” vemos que o desejo é o sujeito da ação de enviar “lembranças”, o que faz com 

que o tomemos como um elemento constituinte do poema. Assim, o desejo passa a receber 

um papel relevante na estrutura do poema. É ele, como em outros poemas, que representa as 

forças do inconsciente presentes nos poemas, mesmo em poemas que busquem subjugar todos 

os elementos ao domínio da razão.

Em síntese, busquei apresentar uma leitura mais atenta das estrofes iniciais do 

sonetilho, me demorando muito mais na segunda estrofe por acreditar que essa represente as 

tensões presentes na construção do poema. De maneira geral vimos que a negação da 

possibilidade de alguma vida e a impossibilidade de coabitação pacífica dos elementos 

estruturantes do poema são os temas desenvolvidos nas duas primeiras estrofes. Passaremos 

agora à leitura da última estrofe.

O poema não deu certo.
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A vida não deu em nada.
Não há deus. Não há esperança.
Amanhã deve dar praia.

Como já havíamos indicado anteriormente, dois elementos da estrutura do poema 

reforçam nossa crença de que o poema seja uma negação altamente estruturada, isto é, um 

poema que tem como centro o tema da negação da vida e da própria poesia. Os elementos são 

a presença dos dois únicos verbos no passado e o próprio ritmo do poema que acentua de 

maneira singular o “não”. Os verbos no passado corroboram para a leitura de que cada verso é 

um retorno às ideias expostas anteriormente, que por sua vez colabora com a leitura de que 

cada estrofe está tratando de um tema específico, primeiramente a vida e em seguida a poesia.

O que encontramos no terceiro verso pode ser entendido como uma progressão do 

desenvolvimento do tema, pois se anteriormente o sujeito lírico parecia estar negando a vida e 

a poesia aqui vemos a negação de qualquer futuro. Se nos limites da própria materialidade da 

vida e da poesia o sujeito lírico parece não ter encontrado uma solução apenas frustação, não 

haverá nada para além da matéria que seja diferente do que o sujeito lírico já não possui. 

Sabe-se que a própria perspectiva de um determinado futuro pode moldar a nossa percepção 

do tempo presente e passado, o que parece nos mostrar que o sujeito lírico nesses versos 

chegou ao ápice da negação, a objeção da vida em todos os seus tempos, da poesia e de 

qualquer conceito abstrato que possam apontar alguma solução. Entretanto, o sonetilho se 

fecha com um verso que destoa de toda a composição por sua luminosidade, isto é, em um 

poema de tom sem esperança a possibilidade de um dia à praia se revela como um 

pensamento incongruente a toda reflexão anteriormente estabelecida.  Haja vista a presença de 

versos descrevendo estados físicos e emocionais desolados e a nossa leitura das estrofes 

anteriores como uma negação férrea da vida e da poesia, como compreender esse último 

verso? Acredito que apenas à luz das reflexões apresentadas nos poemas anteriores é que 

poderemos chegar a algum lugar, pois o que de modo geral nos propomos a apresentar nesse 

trabalho é a característica da poética de Paulo Henriques Britto onde se revela uma busca 

exaustiva por rechaçar “toda ilusão de onipotência e convicção, inclusive sua própria”. 

(PEDROSA, 2005, p. 95). Dessa maneira, o que nos parece é que o último verso se apresenta 

como uma forma de repelir a natureza e o conteúdo dos versos anteriores, tendo em vista que 

o sujeito lírico da poesia de P. H. Britto parece se revelar incapaz de sustentar toda e qualquer 

“convicção”, ainda que aparente estar convicto da negação ele parece-nos incapaz de sustentar 

qualquer certeza. É ainda importante ressaltar que versos como esse são recorrentes na poética 

de Britto, isto é, versos que encerram os poemas de maneira destoante do poema em si, 
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preenchendo os versos com um ar de gracejo e dando ao leitor a impressão de um final 

abrupto e incongruente12. “Sonetilho de Verão”, evidência a tese de Pedrosa (2005) de que a 

obra de Paulo Henriques Britto busca desconstruir toda “convicção”, pois vimos que o tom 

taciturno do poema não é capaz de ser sustentando durante todo o poema, a constatação da 

possibilidade de um dia de som a praia destoa da dicção anterior do sujeito lírico. Esse tipo de 

movimento pode ser encontrado por toda a obra do poeta e pode ser entendido como uma 

maneira de se desconstruir todo o argumento aparentemente irrefutável que o próprio sujeito 

lírico havia construído anteriormente. Talvez, seja daí que muitos poemas apresentem um tom 

de ironia, pois em um simples verso, ou período, toda uma série de afirmações se desmorona. 

Para citarmos mais um exemplo desse tipo de técnica:

There must be more to pleasure than a spasm
And gush, one hopes; and guilt should be more vicious,
Tear deep into one’s flesh, one fears (and wishes –
it takes a drop of blood to make wine sweet
and rich, one knows) – yet one can only guess
and dream and groan. And then reach for the phone.13

O movimento final executado no poema – “alcançar o telefone” – não condiz com o 

tom e a seriedade da reflexão apresentada anteriormente, causando um efeito de 

estranhamento no leitor, que por sua vez, desvalida, ao menos em grande parte, o discurso 

previamente apresentado.

                                                            
12  Vale aqui mencionar a característica singular de seu primeiro livro “Liturgia da Matéria” onde versos como 
esse são encontrados em sua maioria em poemas escritos em língua inglesa, como é o caso do poema “VI” da 
sessão “Dez sonetos sentimentais”, “II” da sessão “Três lamentos” “How it is”, “ Of consciouness as a kind of 
tothache” e o poema “I” da sessão “Duas fábulas sem moral”.
13 Poema VI da sessão “Dez sonetos sentimentais”. In: Liturgia da Matéria, 2013. 
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“Quarenta anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado.”

(Carlos Drummond de Andrade)

Macau é o livro de Paulo Henriques Britto que foi lançado em 2005 e que nos 

apresenta quarenta e sete textos poéticos que em sua maioria são textos onde se reflete sobre a 

natureza e o espaço da própria poesia. A partir de formas tradicionais, principalmente o 

soneto, e imagem retiradas do mundo animal ou natural, o “cágado” invertido ou ainda a 

passagem do dia para noite, o sujeito lírico nos apresenta esse lugar ambíguo do familiar e do 

desconhecido que é Macau e que pode ser entendido como a própria posição dúbia da poesia 

e mesmo do sujeito que a escreve. Incapaz de visitar outros territórios o poeta escreve a partir 

de si próprio uma carta cujos destinatários são “o mundo todo”, pois como o sujeito lírico 

parece afirmar que se não há um interlocutor não há como se iniciar. Mas o problema reside 

mais além, não são os destinatários ou o próprio remetente, mas é a carta e seu conteúdo que 

estão em questão.

Ao escrever desse lugar íntimo, desconhecido e inescapável que é a subjetividade do 

poeta o sujeito lírico parece dar espaço para essa dupla escrita que ao mesmo tempo que é 

dominada por súcubos e outros demônios não escapa da linguagem racionalizada dos homens. 

Em uma resenha ao livro Bylaardt (2005) sintetiza bem a ideia que permeia todo o livro de 

Britto:

“Considerando que o texto poético não compartilha necessariamente 
com a linguagem útil a sua lógica, é na poesia que os elementos normalmente 
excludentes convivem lado a lado: o preto e o branco, o não e o sim, a solução 
e o enigma. O locutor fala em método, mas este é “arbitrário, decerto, 
escolhido a esmo”, ou seja, não há nenhum modelo ou plano seguro, o que não 
tem importância, porque não há o que errar, já que em poesia o conceito de 
certo não existe. Fim e começo, antes e depois, estaticidade e movimento são 
entidades indeterminadas, ligadas à indefinição de tempo e espaço do texto 
poético.” (BYLAARDT, 2005, p.173)

É por meio dessa “indefinição” que o poeta parece operar em Macaue assim 

desconstruir toda a certeza, todo o absoluto com que a poesia tem contado. 

Tendo isso em mente, optou-se por analisar o poema que se inicia com o verso “É. Era 

uma solução – radical,”, pois acredita-se que esse possa sumarizar essa configuração da lírica 

de Britto que busca desmascarar as convicções do mundo ao seu redor por meio de um 

discurso construído precisamente para ser indefinido e ainda, por também apresentar o tipo de 

discurso que Bueno (2004)  aponta como a voz predominante na lírica de Macau:“(...) a voz 
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poética marcante que, misturando o rigor formal ao tom de irônica conversa fiada, implode de 

vez a associação entre forma fixa e anseio pelo sublime.” (BUENO, 2004,p. 139)

Como os textos previamente analisados o poema que abordaremos agora 

também trata-se de um soneto. O poema encontra-sena sessão intitulada “Sete sonetos 

simétricos” o que já nos revela certa ênfase do sujeito lírico sobre a forma do soneto, levando 

nos mais uma vez à reflexão da importância da forma em sua obra.

É. Era uma solução – radical 
sim, mas definitiva – afinal,

O que se quer resolver de vez
o problema em questão – cortar o mal
pela raiz ( uma imagem talvez

Já meio desgastada, e no entanto,
por mais que seja repetida a três
por dois ( maravilhas do português!
dois números tão parcos dizer tanto –

Por que não “cem” e “mil”, se a ideia era
arremedar o infinito? ( enquanto 
isso, alguma coisa ( o quê, mesmo?) espera

Uma solução límpida, final,
que aliás já foi encontrada ( mas qual?)

Nota-se que o soneto está dividido em cinco estrofes onde a primeira estrofe possui 

dois versos, a segunda possui três versos, a terceira apresenta quatro versos, a quarta possui 

três versos e por último a quinta estrofe encerra o poema com o mesmo número de versos que 

a primeira, dois versos. Ao atentarmos para a estrutura do verso em si podemos constatar que 

os versos são decassílabos e rimados. No tocante à rima encontramos a seguinte estruturação: 

AA BAB CBBC DCD AA. Da mesma forma que as estrofes apresentam uma busca pela 

simetria na estrutura do poema assim as rimas o fazem, pois vemos que tanto pela questão 

numérica – cinco rimas do tipo A, quatro rimas do tipo B, três rimas do tipo C e duas rimas do 

tipo D – quanto pelo tipo de rimas, isto é, as primeira e as últimas são rimas paralelas 

enquanto as rimas do meio são interpoladas, há uma busca de simetria pelo sujeito lírico em 

questão.

Para que possamos entender a maneira pela qual o texto se estrutura 

passaremos à leitura do “problema” que o texto apresenta. Caracterizado e nomeado quatro 

vezes no poema – “o que se quer resolver de vez”, “o problema em questão”, “isso” e 

“alguma coisa” – de maneira imprecisa, pois em nenhum momento o problema é realmente 
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apontado, há ainda o fato de que a dúvida e a imprecisão são reiteradas pela interrogação 

posta em parentes no décimo segundo verso,“(o quê, mesmo?). Partindo dessas premissas 

pode-se ver que não há ciência por parte do sujeito lírico do real problema que essa “solução 

radical” soluciona. Em outros termos, o sujeito poético apenas caracteriza o problema, mas 

em nenhum momento ele o elabora no espaço do texto. 

Acredita-se que nem mesmo a solução de tal problema seja conhecida. Ao todo 

temos no poema apenas quatro versos que tratam sobre a solução, os dois versos iniciais e os 

dois últimos versos. A solução da questão é tão obscura quanto o próprio problema, pois 

podemos ver que em nenhum momento a solução é apontada, ela é apenas caracterizada, 

“radical”, “definitiva”, “límpida” e “final”. Há ainda o fato de que o poema se encerra com o 

sujeito lírico do poema se indagando qual seria essa solução, indicando explicitamente que 

assim como não se sabe qual é “o problema em questão” não há certeza sobre essa solução 

absoluta que o poema descreve, mas não apresenta. Em síntese, em primeiro plano o poema 

parece se apresentar como um soneto que aborda um problema e uma solução para o mesmo 

que o sujeito lírico encontrou, entretanto vimos que ambos os elementos apresentam uma 

identidade, ou ainda uma existência, duvidosa e ambígua. Ainda que construído em sua 

maioria a partir de orações afirmativas, esse eixo do poema se mostra impreciso, incerto.

Às reflexões sobre o problema e a solução que o poema apresenta devemos ainda 

atrelar alguns aspectos da lírica de Britto que previamente apontamos. Se nos atentarmos para 

os adjetivos que foram utilizados para descrever a “solução” podemos encontrar uma espécie 

de padrão nas palavras utilizadas: “radical”, “definitiva”, “límpida” e “final”. Os adjetivos 

utilizados revelam o caráter absoluto dessa solução. Ao representá-la como “radical” e 

“definitiva” o sujeito lírico talvez buscasse indicar a característica extremista e axiomática da 

chave para o problema. Ainda, ao descrevê-la como “límpida” o sujeito poético se remete à 

transparência que nada perturba, e aocaracterizá-la como “final” entende-se que essa solução 

é última e irrefutável. Devemos lembrar que a poesia de Britto se mostra ávida em 

“desmascarar toda a ilusão de onipotência e convicção” como nos apontou Pedrosa (2005), a 

partir daí podemos entender o porquê de se apresentar uma solução de maneira absoluta sem 

realmente elaborá-la no poema: a poesia de Britto ainda que assuma tons enfáticos e discursos 

veementes utiliza a linguagem para invalidar a pureza e o absolutismo de qualquer elemento 

que o poema apresente.  O poeta conhece a impureza de seu material, as palavras, e de tudo 

que elas constroem:
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Palavra é coisa feita, construída
de uma matéria turva e densa, impura
como tudo que tem a ver com vida.14

Em síntese, a tensão apresenta no poema entre problema, solução e imprecisão pode 
estar relacionada com a característica da lírica de Paulo Henriques Britto que busca 
descontruir toda certeza e convicção absoluta.

Entre a estrofe inicial e a estrofe final o que encontramos se afasta da 

problemática presente nos primeiros versos e se revela como uma reflexão não sobre o 

“problema em questão”, mas sim sobre a linguagem utilizada para descrevê-lo. A expressão 

comumente utilizada no português “cortar o mal pela raiz” não apenas aproxima a linguagem 

poética da linguagem cotidiana – linguagem essa sempre presente na poesia de P. H. Britto –, 

ela também funciona como originadora de uma série de reflexões sobre a própria linguagem. 

Em primeiro lugar, o sujeito lírico se volta para o uso recorrente dessa expressão e para a 

surpresa de constatar que não importa quantas vezes repetida ela ainda funcione. Ao tecer 

essas reflexões o sujeito lírico acaba por utilizar ainda outra expressão, “três por dois”, e se 

revelar surpreso por dois números tão baixos carregarem em si a ideia de “infinito”. Durante 

sua reflexão sobre as expressões vê-se que o sujeito lírico passa a se indagar sobre o problema 

inicial, “isso, alguma coisa (o quê, mesmo?) espera”, e encerra o poema com a afirmação de 

que a solução já foi encontrada, enquanto que a pergunta em parênteses, “(mas qual?)”, acaba 

por invalidar as afirmações anteriormente utilizadas.

É importante se atentar para a utilização do parênteses no poema. 

Tradicionalmente utilizado para adicionar uma informação que não é considerada essencial, 

crucial para o desenvolvimento e entendimento do texto, aqui o uso dos parênteses, e 

consequentemente as informações apresentadas entre parênteses, parecem desempenhar um 

papel extremamente relevante na estrutura do poema. Em um jogo entre o que é relevante, 

fora dos parênteses, e o que é irrelevante, o que nos é apresentado dentro dos parênteses, o 

sujeito lírico nos mostrar que a certeza do problema, da solução, da linguagem e mesmo da 

relevância dos termos é posta em cheque. Acredito que o próprio uso de parênteses 

inacabados que dentro de si mesmos se abrem para outros parênteses apontam para esse jogo 

entre a linguagem relevante, isto é, a prosa clara e precisa que nos apresenta informações 

novas e úteis, e a linguagem irrelevante, em outros termos, a inútil poesia em que as coisas 

deixam de ser o que eram e ganham uma nova forma, identidade e até mesmo um novo ser, 

mas que de maneira alguma tornam-se utilizáveis, funcionais. 

                                                            
14 “Mínima Poética” poema II. In: Mínima Lírica, p.101, Companhia das Letras, 2013.
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Há ainda no poema um elemento cuja presença é essencial para sua estrutura, o 

uso da razão que se apresenta por meio da reflexão e da indagação. Ao refletir sobre a 

linguagem o sujeito lírico “termina por germinar/ no mesmo exato lugar/ sua exata 

negação15”. O poema se apresenta diante do leitor em construção, pois o que lemos é o 

desenvolvimento de uma afirmação inicial, isto é, a constatação de que se encontrou uma 

solução para o problema – “È. Era uma solução – radical” – e ao término “sua exata negação”

– “(mas qual?)” afirma o sujeito lírico diante da constatação da ausência de qualquer solução

– e isso ocorre através de uma linguagem altamente adjetivada que busca caracterizar um 

conjunto de sujeitos imprecisos, um problema e uma solução que além de não serem 

nomeados no poema nos são apresentados em versos que fogem à metrificação padrão do 

poema, e que se volta sobre si mesmo, isto é, que estabelece no cerne de seu desenvolvimento 

uma reflexão sobre o próprio uso da linguagem. 

Em síntese, o poema pode ser lido como uma síntese da poética de P. H. Britto, 

pois a poesia se apesenta como possuidora de uma solução para um problema, ao mesmo 

tempo em que ela anula a existência de um problema ou de uma solução. Poema-síntese, pois 

configura o movimento da poesia de Britto que mergulha na vertigem das coisas serem e não 

serem ao mesmo tempo, como afirma Pedrosa(2005),  ou ainda, a vertigem das coisas serem 

absolutas e relativas ao mesmo tempo, pois se a solução encontrada é “definitiva” e “límpida” 

o poema se revelará turvo e em construção. A tensão que está no cerne da linguagem poética, 

o conflito entre a linguagem precisa que elabora um elemento impreciso e a forma “precisa”, 

simétrica, e a linguagem que nos impede de ceder às clivagens tradicionais e nos revela a 

ambivalência dos elementos, são as tensões que encontramos na obra de Britto e que ecoam 

nesse poema. Ainda,em meio a esse processo de negar o que se afirmou o sujeito lírico deve 

se voltar para a linguagem e nela descobrir a própria contradição que reside em seu cerne, 

algo “tão parco” que é capaz, ou não, de “arremedar o infinito”, isto é, bagatelas que buscam 

representar o infinito.

Tarde, publicado em 2007, é o quinto livro de poesia de Paulo Henriques Britto, livro 

esse que não foge das temáticas já apresentadas em obras anteriores, mas antes apresentá-as a 

partir de um outro ângulo.  O que se mostrou presente desde sua primeira obra revela-se como 

o verdadeiro cerne da poética de Britto, isto é, a preocupação por versar a questão da própria 

poesia. Longe de entregar-se a discursos de tons elevados e prestigiosos, Britto nos apresenta 

                                                            
15“Fábula”. In: Formas do Nada, São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
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um conjunto de poemas que são uma simbiose entre os conceitos e ideias filosóficas oriundas 

do meio acadêmico, o sujeito lírico em Tarde se mostra leitor ávido das produções teóricas 

sobre a literatura, um exemplo disso é o poema “Op. Cit. 164-65”, e um discurso coloquial 

recheado de humor e ironia.

Devido ao título do livro e às seções presentes como “Matinal” e “Crepuscular” o livro 

pode ser entendido como o momento de passagem16 de um dia para o outro, tema esse que já 

tinha sido desenvolvido em seu livro anterior Macau por meio da seção “Nove variações 

sobre um tema de Jim Morrison”. Entretanto, parece-nos que ao configurar essa passagem o 

sujeito lírico aponta para uma aparente impossibilidade de mudança em sua arte poética, pois 

se desde seu livro Trovar Claro, que em seu título anuncia um desejo por uma comunicação 

com o leitor, a questão da comunicabilidade em poesia parece estar presente, em Tarde esse 

aspecto comunicativo da poesia muitas vezes se revela obstruído, ainda que o leitor seja 

caracterizado como “leitor-irmão” 17no poema “Op. Cit. 165-166”,  e, talvez por isso, haja a 

presença de tantos poemas metalinguísticos, entendido como autoreferências.   

A comunicação que foi suspensa com os outros e por isso volta-se a si própria revela 

uma característica retentiva da obra de Britto e assim, vale citar a afirmação feita por Fortuna 

(2007): 

Conservadora na forma e encarcerada nas suas poucas questões, a 
poesia de Tarde se caracteriza amplamente por uma atitude retentiva. “Ossos 
do Ofício” é o poema-síntese desse livro no qual, por fim, surge o psiquismo 
do poeta, que lhe dá voz.” ( FORTUNA 2007)

Tendo isso em mente, optou-se por analisar o poema “Ossos do Ofício” por realmente 

ver em seus versos uma configuração síntese do momento e da obra em que se insere.

OSSOS DO OFÍCIO 

O que se pensa não é o que se canta.
Difícil sustentar um raciocínio 
com a rima atravessada na garganta.

Mesmo o maior esforço não adianta:
da sensação à ideia há um declínio,
e o que se pensa não é o que se canta.

Difícil, sim. E é por isso que encanta.
Há que sentir – e aí está o fascínio –

                                                            
16Para uma leitura mais aprofundada sobre a tese de que Tarde representa passagem de um dia consultar 
“Rescensão à Tarde” (MAFFEI, 2007).
17  Fortuna (2007) faz a seguinte afirmação sobre a obra “Tarde”: “é poesia feita no campus universitário para 
nele ser consumida.”. Tendo isso em mente, podemos entender que o “leitor-irmão” aqui presente seja apenas o 
outro que se assemelha ao sujeito lírico, uma maneira de indicar um outro “eu” que não deixa de ser ele mesmo.
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com a rima atravessada na garganta.

Apenas isso justifica tanta
dedicação, tanto autodomínio,
se o que se pensa não é o que se canta,

Mesmo porque ( constatação que espanta
qualquer espírito mais apolíneo)
a rima atravessada na garganta

é o trambolho que menos se agiganta 
nesse percurso nada retilíneo,
ao fim do qual se pensa o que se canta,
depois que a rima atravessa a garganta.

O próximo poema a ser analisado foi publicado no livro ‘Tarde” e é intitulado “Ossos 

do Ofício”. O poema é constituído por dezenove versos que são divididos em seis estrofes, 

sendo que cinco delas contem três versos cada, sobrando assim, quatro versos para a estrofe 

final. No que se refere ao esquema de rimas do poema pode-se facilmente constatar a 

presença de apenas duas terminações que são utilizadas durante todo o poema, “anta” e 

“ínio”, as estrofes de três versos apresentarão rimas ABA e a última estrofe ABAA.  

O poema se inicia com a afirmação de que “o que se pensa não é o que se 

canta” sendo essa repetida três vezes durante o texto e na última estrofe com seus termos 

rearranjados encontramos um novo sentido. A cisão entre o que o sujeito lírico sente ou pensa 

e o que ele efetivamente é capaz de elaborar na folha em branco poderia ser analisada de 

várias maneiras diferentes, pois cada poeta percebeu e deu forma para essa cisão de maneira 

particular. No poema em questão o próprio texto nos direciona para a melhor maneira de 

abordar a questão: analisando o que o sujeito lírico denomina como “rima” em seu poema 

podemos compreender o problema de maneira a entender seu papel em sua estrutura. Para tal 

tarefa devemos nos ater aos momentos e ao contexto em que “a rima” está inserida. 

Aqui entendemos “a rima” como uma metonímia para o desejo que o poeta 

possui de se fazer arte. Sendo assim, essa “rima” se insere no texto como um símbolo da 

vontade e da busca do poeta por criar um mundo de formas poéticas. Importante notar a 

maneira pela qual o sujeito lírico insere na própria estrutura material do poema uma “rima 

atravessada”, pois as rimas em “ínio” estão sempre entre as palavras rimadas em “anta”.

Primeiramente, a rima nos é apresentada como o entrave da razão, isto é, aquilo 

que impede que a razão se “sustente” no poema, pois o sujeito lírico afirma que é penoso 

manter qualquer raciocínio com “ a rima atravessada na garganta”. Essa imagem parece trazer 

ao poema uma conotação de dificuldade. O simples raciocínio não acontece pois há no sujeito 
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lírico uma  “rima” que o impede, o que pode nos fazer acreditar o sujeito lírico busca por 

meio desse entrave dicotomizar a razão e o fazer poético. Em uma época dominada pela razão 

o poema se apresenta como um espaço de celebração e de recusa da própria razão.

Contudo, não é apenas à razão que a rima se opõe, ela também é retratada no 

texto em combate com o próprio ato de sentir: “Há que sentir – e aí está o fascínio –/ com a 

rima atravessada na garganta”. Há no texto uma contraposição entre sentir e ter “a rima 

atravessada na garganta”.  Portanto, parece que o que ocorre no poema é uma representação 

das diversas e divergentes maneiras que o sujeito poético possui de entender e interpretar o 

mundo a sua volta: o intelecto, as sensações/emoções e a própria arte. Em outros termos, o 

poema parece nos apresentar o conflito que há entre algumas maneiras de se compreender o 

mundo, o conflito que existe entre a razão, as sensações e a poesia.

Entretanto, é ainda necessário que se reflita sobre a inversão que ocorre no 

final do poema onde encontramos a afirmação de que “a rima” é o elemento que parece 

menos problematizar as coisas no final do trajeto, final no qual a maior inversão ocorre: se 

antes o sujeito poético afirmava a diferença que existe o que era elaborado na mente e o que 

era elaborado no papel , agora ele constata que afinal “ se pensa o que se canta”. O que antes 

era posto como oposto, pensar e cantar, vê-se que há um acordo entre os termos, pois ao 

término a diferença foi anulada a partir do momento que o pensamento se voltou para “o 

canto” e fez dele seu objeto de reflexão. A cisão entre cantar parece ser eliminada quando a 

questão ontológica é deixada de lado e o pensamento se volta para o “cantar”. Assim, acredito 

ser possível compreender a razão pela qual a poesia metalinguística possui um papel central 

na produção de Britto, pois ela parece se mostrar como um lugar de possível coabitação da 

razão e da arte dionisíaca, isto é, a arte possuidora de uma natureza que “não se mostra na 

alternância de lucidez e embriaguez, mas sim em sua conjunção” (NIETZSCHE, 2005, p. 10). 

O poema se revela o único espaço possível para desvelar toda a “ilusão de convicção”.

Há ainda na última estrofe um verso que acreditamos merecer destaque por reforçar a 

ideia já apresentada em outros poemas de que escrever poesia não é algo fácil, é necessário 

destreza e força e principalmente por caracterizar o poema como um caminho. O verso "nesse 

percurso nada retilíneo" é uma referência direta ao próprio poema, e nessa referência mais 

uma vez a relação conflituosa entre as várias estâncias do poema são afirmadas. O poema 

como um “percurso”, uma estrada a trilhar, também pode ser entendido à luz da importância 

que a razão, representa pela reflexão, exerce na poesia de Britto. A reflexão faz parte dos 

mecanismos que o poeta utiliza para desconstruir o mundo a sua volta e a si próprio e pode ser 

vista atuando nos poemas a partir do momento que constatamos que o poema inicia afirmando 
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ou declarando algo, mas no final acaba por negá-lo. Como exemplo, basta lembramos-nos do

poema analisado anteriormente onde vimos a certeza sobre a solução de um problema tornar-

se ao final do poema um questionamento sobre a existência de tal solução, e ainda, o próprio 

poema em questão se abre afirmando a dificuldade que a “rima atravessada na garganta” traz 

ao poeta e, contudo, ao chegarmos ao final lemos que “a rima atravessada na garganta // é o 

trambolho que menos se agiganta”. Acredito que esse movimento se realize devido à natureza 

inquisitória da razão que, em Britto, parece trabalha de maneira à descontruir as convicções 

do sujeito-leitor e sujeito-escritor, fazendo com que o que é afirmado inicialmente e depois se 

torna objeto da reflexão, acaba ao final por se revelar o oposto do que havia sido 

anteriormente.

Finalmente, encontra-se ainda no texto um elemento que desempenha 

um papel relevante para o entendimento do poema, o título. A expressão “ossos do ofício” é 

popular e informalmente utilizada para indicar uma tarefa que exige um esforço maior na 

realização de uma ação e funciona no poema de maneira ambígua, pois pode ser entendida 

como sendo empregada em seu sentido usual, ou, ainda, de maneira metafórica. Se entendido

como uma simples expressão, o título corrobora a ideia de esforço e dificuldade que se 

encontra ao buscar dar à razão seu espaço no poema, pois o sujeito lírico apresenta durante o 

texto alguns termos que indicam a dificuldade que há no ato de escrever: “Difícil sustentar um 

raciocínio”, “mesmo o maior esforço não adianta”, “Difícil, sim.”, “tanta/ dedicação, tanto 

autodomínio”. Essa rede de ideias pode apontar, mais uma vez, para a importância e para o 

lugar da razão na poética de Britto.

Mas há ainda outra possibilidade de leitura, e a expressão pode ser entendida 

de maneira que “ossos” sejam algo como símbolos da estrutura, de base, tendo em vista que 

são os ossos as estruturas que dão suporte para o corpo, e “ofício” seja lido como a profissão 

do poeta. Dessa maneira, o poema pode ser lido como mais uma forma de se escrever sobre 

sua Ars Poetica, o sujeito poético que se volta para sua própria arte. Se lermos dessa maneira 

poderíamos concluir que no cerne da arte do poeta alguns elementos recebem destaque: em 

primeiro lugar, o conflito que há entre as diversas formas de se interpretar o mundo presentes 

no espaço do poema; em segundo lugar, a importância da razão na poesia e, por último, o 

poema como um percurso a ser trilhado no qual toda certeza adquirida será dissolvida.

Fábula 
Um pensamento pensado 
até a total exaustão
termina por germinar
no mesmo exato lugar
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sua exata negação.

Enquanto isso, uma ideia 
trauteada numa flauta
faz uma cidade erguer-se –
é claro, sem alicerces,
mas ninguém dá pela falta.

Em seu último livro, Formas do Nada, Paulo Henriques Britto nos apresenta uma obra 

concisa em sua extensão (são apenas oitenta páginas), porém densa em seus temas e maneiras 

de trabalhar os mesmos. Como desde o início de sua carreira o poeta continua a optar por 

formas e estilos clássicos 18 em linguagem e tom coloquiais que fazem do poema um objeto 

de fontes mistas, onde pode se ver que a forma e o conteúdo são elevados, mas são 

apresentados em um discurso informal, coloquial. Noemi Jaffe em um artigo para a folha de 

São Paulo afirma que o que ocorre na obra de Britto ao caminhar de um livro de poema para 

outro é o aperfeiçoamento da ironia e também a “[ depuração] da descrença em qualquer 

espécie de totalidade e o surgimento de algo como uma linguagem do nada.” ( JAFFE 2012). 

Buscou-se até agora apontar os elementos e as técnicas pelas quais o poeta afirma sua 

falta de crença em qualquer certeza, ou qualquer absoluto, mostrando-nos não só uma 

linguagem que busca volatizar o que é sólido, isto é, relativizar o que é certo, mas também 

procura sabotar as categorias de “certo” ou “errado”, ou ainda qualquer outro maniqueísmo ao

qual facilmente nos entregamos – até mesmo o rotineiro “isso é” e “isso não é”. A poesia 

construída por Britto parece mergulhar na linguagem e na reflexão sobre si e “desmascarar” 

como falso, não-genuíno, tanto aquilo que ele denomina poema, quanto aquilo que Cabral 

denominou “floresta de gestos”, ou seja a realidade que denominamos empírica. 

Passaremos agora à análise de nosso último poema selecionado para compor esse 

trabalho, o poema “Fábula” do livro em questão. Optou-se pela leitura desse poema porque 

parece-nos que por meio do poema podemos articula uma melhor configuração daquilo que 

Jaffe (2012) denominou “linguagem do nada”. Em outros termos, o poema configura certo 

modus operandi da poética de Britto e uma síntese dessa mesma linguagem. Por essas razões 

acredita-se que o poema represente o livro em que está inserido e também a maneira 

idiossincrática de configuração da poesia na obra de Paulo Henriques Britto.“Fábula” é um 

poema composto por duas estrofes de cinco versos cada. Os versos são decassílabos e 

                                                            
18Opção que acreditamos ter sido apreendida com o poeta Carlos Drummond de Andrade que em seu 

livro de 1951, “Claro Enigma”, escolheu trabalhar com temas e formas clássicas, a famosa “guinada 
classicizante” da obra de Drummond, e não foi muito recebido pela crítica literária da época, como nos mostra 
Vagner Camilo em seu estudo da obra de Drummond “Da rosa do povo a rosa das trevas”.
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apresentam um esquema de rima ABCCB DEFFE. Cada estrofe é composta por um período 

gramatical completo que expressa uma ideia, sendo que no primeiro período o sujeito lírico 

afirma que um pensamento que é objeto de uma reflexão intensa acaba por criar no mesmo 

lugar o seu oposto, enquanto que o segundo período nos fala da criação de uma cidade através 

de um instrumento musical, porém a cidade não possui alicerces e não há ninguém que tenha 

percebido a falta deles. 

Iniciaremos a nossa análise apontando as características semelhantes, ou passiveis de 

serem relacionadas, entre as duas estrofes, pois acreditamos que a pesar de apresentar um 

discurso aparentemente desconexo, isto é, as duas estrofes parecem agir de maneira 

independente uma da outra, acreditamos ser possível identificar elementos que se relacionam 

e se completam nas duas estrofes.

O primeiro ponto de contato que pode ser visto entre as estrofes é o fato de que ambas 

as estrofes apresentam o evento da criação de algo, seja a negação de um pensamento ou 

mesmo uma cidade sem alicerces. A criação desses elementos aparentemente díspares é posta 

em paralelo pela locução “Enquanto isso” que abre a segunda estrofe, indicando que as ações 

ocorrem simultaneamente. Dessa forma, podemos entender que o que está sendo contado

nessa “Fábula” começa a se conectar através do elemento temporal, o que nos indica que há 

mais conexões possíveis entre as estrofes.

O segundo elemento que pode nos ajudar a entender a dinâmica do texto é o próprio 

título, pois unindo-se à segunda estrofe ambos nos remetem ao texto “A Fábula de Anfion” de 

João Cabral. Acredito que poema nos remeta à obra de João Cabral não apenas por seu 

conteúdo, a fábula de Anfion, mas também pelo fato de que o poeta carioca opta por uma 

forma e uma métrica comuns na obra cabralina, recurso esse que já foi utilizado por Britto, no 

poema “Para João Cabral” onde refletindo sobre as influência de Cabral ele recorreu ao estilo 

do poeta nordestino.

PARA JOÃO CABRAL
Não escrever sobre si,
como se fosse pecado
olhar-se em qualquer espelho.

Não escrever sobre si,
como se fosse onanismo
sentir-se com algum desejo.

Escrever sim sobre coisas
porque só é limpo e real
o mineral alheio?

Escrever sim sobre coisas
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porque elas não se desnudam
nem retribuem o desejo?19

O livro de João Cabral de Melo Neto “Psicologia da Composição” apresenta um 

poema onde lemos que Anfion, ao andar pelo deserto, é atacado pelo “acaso” e por meio de 

sua flauta a cidade de Tebas é criada. Entretanto, arrependido de sua criação Anfion lança sua 

flauta “aos peixes surdos-mudos do mar”. Benedito Nunes afirma que “a conduta de Anfion 

reedita o fracasso permanente do poeta moderno para o qual exprimir-se significa manter e 

aprofundar, no ambiente da sociedade industrial de massa, o fosso que o marginaliza e 

discrimina.” ( NUNES, 2007, p. 35). Desse modo, a segunda estrofe do poema pode ser uma 

indicação da própria concepção cabralina que ao tentar criar um espaço de comunicação com 

o todo, acaba por gerar exatamente o seu oposto, um poema em que a diferença e o 

isolamento são reforçados.

   Contudo, se por um lado a última estrofe pode ser entendida como uma 

remissão ao próprio problema da comunicabilidade da poesia moderna, podemos ver que a 

primeira estrofe aborda um problema particular da poética de Britto: o uso da reflexão 

exaustiva que faz com que haja no poema um movimento de criação e negação dos mesmos 

elementos.  A ideia de que a reflexão é levada ao extremo em sua poesia está mais claramente 

presente na parte do verso que lemos “pensamento pensado”, pois aqui vemos que o sujeito 

lírico fez com que níveis diversos do poema expressassem essa intensidade: primeiramente no 

nível semântico, depois no nível fonológico, ao utilizar da repetição do fonema /p/ e também 

o uso de um substantivo e um verbo oriundos da mesma raiz.

Em síntese, nota-se que o poema “Fábula” pode ser lido como um texto que 

não apenas sintetiza a técnica de expressão de Britto – de utilizar a razão até a exaustão e 

fazer com que elementos contrários habitem o poema – mas também sintetiza o problema da 

comunicabilidade que a poesia enfrenta ao buscar criar uma obra que se direcione “ao povo”, 

mas que acaba por reforçar a separação e a exclusão/cisão entre o poeta e a comunidade. Em 

certa medida, o próprio ato de escrever poesia é o ato síntese da poesia de Britto que busca 

escrever “uma carta ao mundo”, mas que se revela como uma cidade habitada apenas pelo 

poeta. 

                                                            
19 “Para João Cabral”. In: Mínima Lírica, p. 98. Companhia das Letras, 2013.
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Conclusão

Nesse momento devemos nos voltar para a tese proposta por Camargo (2011) onde se 

lê que a obra de Paulo Henriques Britto é composta por um sujeito lírico descentralizado, pois 

há no poema “fragmentos reflexivos” sobre a própria reflexão, o que por sua vez “arruína as 

ideias de subjetividade e de lirismo hegelianos” (CAMARGO, 2011, s/ p.). O sujeito lírico 

descentralizado em Britto mergulharia “na vertigem do que é sempre simultaneamente 

semelhança e anamorfose”. (PEDROSA, 2005, p. 93)

O sujeito lírico em Britto pode ser entendido como descentralizado considerando três 

elementos diferentes: o conceito de lirismo hegeliano, o racionalismo desassossegado e a 

utilização de uma linguagem poética incapaz de elaborar certos elementos.

Para que o consideremos descentralizado devemos, primeiramente, ter em mente o que 

seria um sujeito lírico centralizado. Sinteticamente, a noção de lirismo hegeliana estabelece 

uma conexão entre a persona criada no texto literário e a personalidade empírica do sujeito 

que escreve o texto, e assim, o sujeito poético que se encaixasse nessa definição poderia ser 

entendido como um sujeito lírico centralizado. Sendo assim, contata-se que não há na poesia 

de Paulo Henriques Britto um direcionar da figura empírica do escritor, mas antes, um eu 

poético autorreferente que não busca se aproximar da figurar do “eu-escritor”.

O próximo elemento que o afirma descentralizado é a inquietude gerada entre a 

experiência intelectual e a experiência emocional, subjetiva. Vimos em vários poemas que a 

razão desempenha um papel importante na construção do poema. Contudo, a racionalidade do 

sujeito lírico é muitas vezes implodida pela subjetividade do poeta. O sujeito lírico se revela 

um racionalista incapaz de criar sua obra exclusivamente a partir do uso do intelecto, da 

razão, pois a experiência subjetiva também desempenha um papel importante em sua obra. 

Dessa forma, o discurso racional em conflito com a experiência subjetiva leva o sujeito lírico 

a um impasse que o impede de afirmar algo sem o refutar logo em seguida. 

Encontra-se na poética de Paulo Henriques Britto uma descrença em qualquer 

conceito, ou elemento, que se afirme absoluto de alguma maneira. Conceitos como sublime, 

eterno, puro e definitivo, entre outros, são representados de forma que eles se mostrem 

insustentáveis, ou, ainda, inexistentes. A impossibilidade de configurar esses elementos está 

relacionada com a linguagem poética utilizada por Britto que anula tudo que afirma, pois há 

em sua obra uma fuga por tudo aquilo que seja definitivo.

T. S. Eliot afirmou certa vez que “The great poet, in writing himself, writes his time” 

e Charles Baudelaire, “Il faut être de son temps”, tendo isso em mente, pode se entender essa 
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característica considerando que o tempo em que o poeta escreve já não é mais um tempo onde 

tais conceitos sejam bem recebidos, pelo contrário, eles passam a ser descreditados cada vez 

mais e mais. O mesmo acontece com o conceito de identidade, de sujeito. O sujeito lírico 

entendido como uma persona que representa no espaço do poema a subjetividade do escritor 

não seria passível de construção por esse tipo de poesia, principalmente se a imagem que se 

faz de uma identidade é algo uno, estável e constante. Antes, a poesia de Britto está inserida 

em um contexto onde as ciências humanas já atestaram a multiplicidade, a mutabilidade e a 

inconstância da identidade na era pós-moderna e, assim, sua poesia pode ser entendida como 

descentralizada por ser construção e reflexo seu próprio tempo.  



45

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADORNO, THEODOR W. Teoria Estética. Lisboa: Edições 70, 1970.

ARRIGUCCI JR., DAVI. Coração partido – Uma análise da poesia Reflexiva de 

Drummond. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.

BRITTO, PAULO HENRIQUES. No calor da obra: encontros com a produção cultural 

contemporânea: Entrevista com o poeta Paulo Henriques Britto. Revista de Letras, Curitiba, 

n. 51, p. 169-194, jan./jun. 1999. Disponível em: 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/letras/article/viewFile/18965/12283. Acesso em: 

12/02/2014 

BUENO,LUIS. Poesia e Assunto. Revista Letras, Curitiba, n. 62, p. 139-143. jan./abr. 2004. 

Editora UFPR.

BYLAARDT, CID OTTONI. BRITTO, Paulo Henriques. Macau. 2. ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2005. O eixo e a roda, Belo Horizonte, v. 11, p. 173-178. 2005. 

Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/poslit/08_publicacoes_txt/er_11/er11_cob.pdf.  

Acesso em: 13/05/2014

CAMARGO, GOIANDIRA ORTIZ de. Subjetividade lírica à margem do centro na poesia 

contemporânea brasileira e portuguesa. XII Congresso Internacional da ABRALIC. UFPR, 

Curitiba, Brasil. 12 a 22 de Julho de 2011. Disponível em: 

http://www.abralic.org.br/anais/cong2011/AnaisOnline/resumos/TC1196-1.pdf. Acesso em: 

12/02/2014

CANDIDO, ANTONIO. Na sala de aula: caderno de analise literária. São Paulo: Ática, 

2009.

COMBE, DOMINIQUE. A Referência Desdobrada. O sujeito lírico entre a ficção e a 

autobiografia. Revista USP, São Paulo, n. 84, p. 112-128, 2010. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13790/15608. Acesso em: 07/02/2014 .

FORTUNA, FELIPE. 58 peças acadêmicas. Disponível em: 

http://www.cronopios.com.br/site/critica.asp?id=2795. Acesso em: 13/05/2014. 

FRIEDRICH, HUGO. Estrutura da Lírica Moderna: da metade do século XIX  meados 

do século XX. Tradução Marise M. Curioni. São Paulo: Duas Cidades. 1978

GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. Freud e o inconsciente. 20. ed. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2004. 

HEGEL, G. W. F. Curso de Estética: O sistema das Artes. Trad. Álvaro Ribeiro. São Paulo: 

Wmf Martins Fontes, 2010.



46

JAFFE, NOEMI. O avesso de um livro.Folha de São Paulo. São Paulo, 18 de novembro de 

2012. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/78571-o-avesso-de-um-

livro.shtml. Acesso em: 13/05/2014

MAFFEI, Luis. Rescenção à Tarde.  Disponível em: http://pequenamorte.com/2008/01/14-5/. 

Acesso em: 13/05/2014. 

MORICONI, ITALO. Como e por que ler a poesia brasileira do século XX. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2002. 

NIETZSCHE, FRIEDRICH. A Visão Dionisíaca do Mundo. São Paulo:Wmf Martins 

Fontes, 2005.

NUNES, BENEDITO. João Cabral: a máquina do poema. Org. Adalberto Müller. Brasília: 

Editora Universidade de Brasília, 2007.

PEDROSA,CÉLIA. Poéticas do olhar na contemporaneidade. Literatura e Sociedade, São 

Paulo, n.8, p. 82-102, 2005. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/ls/article/viewFile/19620/21684. Acesso em: 12/02/2014

PERRONE-MOISÉS, LEYLA. Fernando Pessoa, aquém do eu, além do outro. São Paulo: 

Martins Fontes, 2001.

SCHABBARCH, LEONARDO. Trovar Claro, por Paulo Henriques Britto, 09 de Junho de 

2010. Disponível em:http://www.napontadoslapis.com.br/2010/06/trovar-claro-por-paulo-

henriques-britto.html. Acesso em: 12/05/2014

Obras poéticas de Paulo Henriques Britto:

_________. Mínima Lírica. São Paulo. Companhia das Letras, 2013.

_________. Trovar Claro. São Paulo. Companhia das Letras, 1997.

_________. Macau. São Paulo. Companhia das Letras, 2003.

_________.Tarde. São Paulo. Companhia das Letras, 2007.

_________. Formas do nada. São Paulo. Companhia das Letras,2012.


