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Resumo 

Em uma leitura da Obra poética de Paulo Henriques Britto, observa-se 

um movimento relacionado ao tratamento rímico e sonoro nos seus poemas. 

Pretende-se neste estudo explicitar e destacar este movimento, demonstrando 

como ele ocorre através da análise completa de alguns poemas previamente 

selecionados de todos os livros publicados pelo poeta até a presente data. 

Será dada ênfase especial à análise formal e sonora dos poemas, buscando 

facilitar a compreensão da leitura proposta pela autora. 

 

 

 

Abstract 

 

In a reading of Paulo Henrique Britto’s poetic work, we observe a 

movement related to a treatment of rhyme and sonority in his poems. This study 

aims to clarify and emphasize this movement, demonstrating how it occurs 

through the complete analysis of some previously selected poems from all 

books published by the poet to date. Special emphasis will be given to the 

formal and sound analysis of the poems, seeking to facilitate the reading 

comprehension proposed by the author. 
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Iniciando a conversa 
 

A poesia está no âmago da alma humana, não se podendo precisar seu 

nascimento. Ela surge com o desenvolvimento da linguagem e dela nunca mais 

se dissociou. SPINA (1982) declara, acerca das origens da poesia que: 

“A poesia esteve sempre envolvida num halo de mistério. Sua origem, seu poder 

mágico através de formulas de encantamento, sua essência. O dia em que for resolvido 

o mistério da Musica, neste dia também será resolvido o mistério da Poesia.”
1
 (p.10) 

Dessa forma, podemos considerar a poesia, em sua origem, como um 

elemento semidivino, usado como meio de relacionar-se com o divino e com a 

natureza. Uma vez que a grande maioria dos cultos religiosos, em sua 

essência, são compostos por palavras e frases cuidadosamente escolhidas e 

que buscam estabelecer uma relação entre o homem e o divino. Essas 

formulas utilizadas nos cultos trabalham elementos sonoros e rímicos 

buscando intensificar seu efeito mágico. E mais, a musicalidade das fórmulas 

encantatórias é que conferia maior poder às palavras. No entanto, esse valor 

musical, decorrente principalmente da oralidade da poesia, foi aos poucos 

sendo apagado pela palavra escrita, pois com a invenção da escrita, perde-se 

um pouco dos valores expressivos característicos da oralidade, o que nos 

afasta da matriz emocional que acompanhava a linguagem primitiva falada, 

como bem salienta Spina (1982). Quando a poesia passa da oralidade para o 

papel, ela perde parte de sua sociabilidade, pois a poesia passa de uma 

atividade coletiva para uma atividade mais solitária. 

Observa-se, portanto, que a poesia está, desde seu nascimento, em 

constante mutação. Perdendo primeiro sua relação intrínseca com a música e a 

dança. Depois abandonando seu caráter oral e passando a ser objeto escrito. 

De todas as mudanças pelas quais a poesia foi condicionada destacam-se seu 

caráter de luta pela sobrevivência, pela manutenção de seus valores, como 

observa o crítico Ítalo Moriconi (2002): 

“a preservação do espaço para a poesia literária é, necessariamente, a 
preservação de um valor: o valor da reflexão solitária produtiva, o valor da leitura 
silenciosa, o valor do estudo paciente e da música mental do poema reverberando na 
memória afetiva.”

2
 (p. 105) 

 

                                                           
1
 SPINA, S. Na Madrugada das Formas Poéticas. Pag.10. 

2
 MORICONI, I Como e por que ler a poesia do sec XX, Pag.105 



Sobra-nos, portanto, buscar na poesia essa música inerente às palavras, que 

reverberam na nossa memória afetiva que dá uma especial significação à 

leitura de poesia. E que nos inspira a refletir sobre as mais variadas situações.  

Como, basicamente, a poesia é constituída por palavras, torna-se 

interessante observar de forma mais pontual as combinações vocabulares que 

geram efeitos encantatórios no leitor, buscando destacar os elementos que 

fazem um poema ser mais melodioso que outro. Ou seja, será lançado um 

olhar mais acurado sobre as relações entre as rimas e sílabas tônicas 

principais dos versos, buscando exaltar o ritmo, uma vez que o ritmo advém da 

disposição das sílabas tônicas no interior dos versos do poema. 

 Assim sendo, faz-se necessário, se não imprescindível, o estudo das 

questões formais como metro, rima e esquemas rítmicos, por exemplo, uma 

vez que os elementos formais andam meio esquecidos desde o advento do 

modernismo que exalta a liberdade de forma e verso.  

Chega-se então a uma questão importante neste estudo: a falta de 

trabalhos que lancem um olhar mais acurado sobre a questão sonora, em se 

tratando de poesia. Existem muitas obras que analisam poemas, no entanto, 

em sua grande maioria, sua análise se restringe a leituras interpretativas e que 

buscam esmiuçar a mensagem que o poema possui, sem atentar 

profundamente aos elementos mais formais responsáveis pela sonoridade e 

pelo ritmo do poema. Esbarra-se então na falta de arcabouço crítico e de 

nomenclatura quando se busca estudar a questão rítmica e sonora na poesia. 

Assim sendo, em busca de uma explicação mais precisa, serão usadas 

nomenclaturas da área da fonética e fonologia, e algumas curvas comuns ao 

estudo de funções matemáticas, que facilitarão ao leitor compreender e 

visualizar os eventos descritos  destacados.   

Será bastante produtivo ao leitor que se faça uma rápida explicação 

acerca de dois termos que à primeira vista parecerão sinônimos, mas que 

neste estudo serão usados para designar dois efeitos distintos. Em suma, a 

musicalidade será considerada aqui a melodia que resulta do ritmo do poema, 

que advém, por sua vez da oscilação entre sílabas tônicas principais e fracas, 

do efeito de rimas soantes, e de outros efeitos sonoros como aliterações. 

Efeitos esses que parecem evidenciados pela regularidade métrica presente 

nos dois livros mais recentes de Britto. Já por sonoridade, deseja-se designar o 



conjunto de sons explorados pelo poeta, e que não envolvem rimas soantes, e 

sim rimas toantes, além de outros efeitos sonoros como harmonia vocálica, 

aliterações, paralelismos e anáforas. Assim sendo, um poema é dotado de 

musicalidade quando apresenta regularidade métrica, rimas soantes, além de 

outros efeitos sonoros como aliterações, assonâncias, por exemplo. E um 

poema é considerado apenas sonoro quando não possui rimas soantes e metro 

fixo, mas mantêm outros elementos sonoros, a exemplo dos mencionados 

acima.  

 

Outro ponto que merece destaque é a escolha do objeto a ser estudado, 

por que estudar o poeta carioca Paulo Henriques Britto e não outro? Em 

primeiro lugar, por Britto ser uma figura de grande relevância no cenário 

literário nacional. Em segundo, pela preferência deste poeta por elementos 

formais, como metro fixo e estruturas tradicionais. E em terceiro lugar, pela 

obra de Britto, apesar de bastante premiada, ainda não ser objeto de extensos 

estudos acadêmicos que, quando existem, tratam da face tradutória do poeta.  

 

 

  



Os motivos 
 

Reflexões sobre a poesia contemporânea brasileira que não levem em 

consideração o trabalho de Paulo Henriques Britto certamente estão fadadas à 

incompletude, uma vez que sua figura se torna proeminente não apenas por 

suas qualidades poéticas, mas também por seu trabalho crítico sobre tradução 

e poesia, além da proficuidade em traduções poéticas e ficcionais. 

Reconhecido internacionalmente pela obra Macau, Britto tem cinco belas obras 

poéticas publicadas até 2012, a saber: Mínima Lírica3, Trovar Claro, Macau, 

Tarde e Formas do Nada. 

Uma das grandes características poéticas de Britto, amplamente 

exaltada pela crítica, é sua preferência por trabalhar elementos métricos 

tradicionais em detrimento de versos livres. Estes, incorporados pelos poetas 

modernistas, foram considerados uma das grandes inovações que marcaram a 

poesia brasileira na década de 20. Sobre essa escolha de Britto pela métrica 

mais clássica, o crítico Marcos Siscar (2008) afirma existir, na produção do 

poeta carioca,  

 

“Na poesia de Paulo Henriques Britto, para tomar um exemplo recente, uma certa 

‘claustrofobia’ da forma fixa - uma espécie de renúncia à experiência libertadora contida 

na utopia da singularidade”
4
 (2010, p.115) 

 

Ou seja, o metro fixo e as formas tradicionais, presentes na poesia de 

Britto são a base na qual o poeta constrói sua percepção de poesia e 

desenvolve experimentações líricas que conferem à sua arte uma 

especificidade única. Sua inovação poética está fortemente atrelada à tradição, 

o que lhe permite uma série de brincadeiras e desconstruções de formas 

clássicas, gerando um ar de frescor e novidade em seus poemas. Assim 

sendo, Britto faz em seus poemas o que Carlos Reis (2003, p. 292) afirma ser 

“a possibilidade de inovar pelo interior da tradição”. 

                                                           
3
 Considera-se aqui Mínima Lírica a obra primeira do poeta, pois incorporou, desde seu lançamento, a 

obra anterior de Britto Liturgia da Matéria. Amálgama esse mantido na reedição de Mínima lírica em 

2013. 
4
 SISCAR, M. Poesia e Crise. p. 115. 



E é claro que não se pode pensar a literatura sem levar em 

consideração sua tradição, pois toda obra está diretamente ligada às obras 

precedentes e a toda uma fortuna crítica e literária em construção. Afinal, seja 

renegando toda a tradição anterior, seja adotando alguns elementos de 

momentos distintos de um passado cultural, a relação que o autor constrói com 

seu entorno literário é fundamental para a constituição da individualidade do 

artista.  

Mas mais do que atentar para a maneira como o poeta carioca trabalha 

a métrica clássica, interessa, para este trabalho, particularmente estudar o 

elemento sonoro. Compreender e explicitar como a sonoridade e a 

musicalidade são construídas e qual sua relação com os poemas de Britto, 

levando em consideração a sua obra publicada até a presente data. 

Considerando que a sonoridade e a musicalidade são efeitos intrinsicamente 

ligados à estrutura e aos elementos formais adotados pelo autor, serão feitas 

análises formais de poemas previamente selecionados e relevantes para o 

estudo em questão, buscando explicitar melhor os efeitos obtidos pelo poeta e 

observando se eles se modificam no decorrer de sua trajetória poética.  

A leitura de seus poemas suscita o interesse por compreender como os 

elementos de musicalidade e sonoridade são articulados e construídos dentro 

dos poemas, pois há uma nítida diferença entre os primeiros livros de poemas 

e os dois últimos. Os poemas das obras Mínima Lírica, Trovar Claro e Macau 

apresentam um trabalho sonoro semelhante, em que há a presença de rimas 

toantes, algumas aliterações e assonâncias, poucas rimas soantes, além de 

que a grande maioria dos poemas apresenta versos com dois ou mais metros. 

Já os dois últimos livros que o professor carioca publicou, Tarde e Formas do 

Nada, apresentam poemas que, em sua maioria, seguem uma única métrica 

fixa, além de apresentarem grande profusão de rimas soantes, reverberações 

das rimas no interior de versos, aliterações e assonâncias.  

Ou seja, em seus três primeiros livros, há um trabalho formal 

extremamente acurado. Temos poemas de diversos metros, diversos temas, 

alguns com linguagens mais rebuscadas e outros com linguajar mais coloquial. 

No entanto, há poucos poemas que podemos considerar dotados de evidente 

musicalidade, pois a grande maioria possui rimas toantes, e pouquíssimas 

aliterações. Conforme o poeta vai amadurecendo sua poesia, os metros variam 



menos dentro dos poemas, as rimas soantes se tornam mais frequentes e 

cresce o uso de aliterações e rimas internas aos versos.  O auge desta 

evolução ocorre no livro Tarde, em que quase a totalidade dos poemas conta 

com rimas soantes, metro fixo, aliterações e assonâncias, construindo uma 

imagem rítmica-musical bastante elaborada e mais aparente. 

Pretende-se, neste estudo, explicitar essa diferença entre as obras 

iniciais e finais, tentar rastrear nas obras precedentes do poeta os elementos 

que já estavam presentes e como eles foram trabalhados pelo poeta para 

chegar ao resultado final que instiga e encanta. 

Cabe ressaltar ainda que o poeta carioca produz também poemas em 

língua inglesa: nos cinco livros publicados até o momento há 22 poemas na 

língua inglesa. Como a poesia britânica possui esquemas formais e sonoros 

próprios e distintos, que diferem do tratamento poético em língua portuguesa, 

não serão levados em consideração neste estudo os poemas de língua inglesa, 

apenas os de língua portuguesa.  

Assim sendo, os dois primeiros capítulos deste estudo apresentarão 

análises de poemas selecionados do poeta em questão, agrupados de forma a 

facilitar a leitura realizada. Portanto, o primeiro capítulo apresenta poemas das 

três obras iniciais de Britto e o segundo capítulo, poemas dos dois últimos 

livros publicados. Já o terceiro capítulo busca explicitar o movimento que 

parece haver na obra de Britto no quesito rímico e sonoro.  

 

  



Capítulo I - As análises iniciais 

 

Seguem agora algumas análises que servirão de exemplo para a 

discussão que será feita na sequência. Optou-se por escolher poemas que 

contemplassem cada uma das cinco obras de Britto, possibilitando assim um 

olhar geral sobre a produção do professor carioca, o que também confere mais 

solidez às reflexões que nascem da leitura de sua obra como um todo. As 

publicações foram separadas em dois blocos agrupados por afinidade sonora e 

por formarem um conjunto mais homogêneo, facilitando assim o trabalho e 

argumentação.  

As análises foram feitas usando terminologias de diversos manuais que 

tratam de análise e versificação em língua portuguesa, todos indicados nas 

referências bibliográficas.  

 

I.I Mínima Lírica 

 

Paulo Henriques Britto estreou no cenário poético em 1982 com o livro 

Liturgia da Matéria, uma coletânea de 48 poemas numa profusão de metros, 

formas e temáticas. Na sequência, em 1989, Britto lançou o livro Mínima Lírica 

que trouxe à baila 32 poemas inéditos, além de incorporar a publicação 

anterior, formando a configuração reeditada em 2013. Como os poemas 

agrupados pelo poeta formam um conjunto bastante homogêneo, será ignorada 

a diferença de data de publicação dessas duas primeiras obras no presente 

estudo. Assim sendo, Mínima Lírica será considerada a obra primeira da 

carreira poética do professor carioca.  

A obra de estreia do poeta e tradutor carioca parece uma tessitura de 

experimentações literárias. Britto brinca com metros e formas que, unidos a sua 

ácida ironia, criam um efeito bastante inesperado. Pois ao lançar essa obra, 

Britto deixa claro seu não-lugar, pois não se encaixava na vertente concretista, 

nem no grupo de poetas marginais, conjuntos culturais proeminentes à época 

de lançamento do livro. E é exatamente essa indefinição que se encontra em 

Mínima Lírica, em que os poemas transitam entre estruturas clássicas 

recriadas pelo poeta e seu tom irônico, que mescla palavras ditas eruditas com 

vocabulário mais simples e cotidiano, além de brincar com os metros, 



mesclando em um único poema versos de diversos metros. Para ilustrar melhor 

esse movimento que o poeta faz pela tradição, escolheram-se dois poemas 

deste livro inicial, “Barcarola” e o poema “IV” do conjunto “Noites Brancas”, pois 

ambos apresentam um intenso tratamento formal, grande variedade métrica e 

um belo trabalho sonoro. Portanto, julgou-se que esses dois poemas 

representam muito bem o trabalho poético que Britto produziu na sua estreia no 

cenário literário nacional. 

“Barcarola” é a criação de abertura de Mínima Lírica, sendo composto 

por seis estrofes de variado metro. As referências poéticas se iniciam já no 

título do poema, Barcarola, mesmo nome de uma canção típica dos 

gondoleiros de Veneza, bem como de peças musicais de estilo semelhante ao 

desse tipo de canção. Essa canção típica italiana tem grande evocação de 

temas marítimos, e seu ritmo se assemelha ao movimento cadenciado dos 

remos das barcas, ou ao vai e vem de um barco à deriva nas ondas do mar. Já 

em termos literários, a palavra barcarola se refere a uma composição poética 

medieval com tema marítimo. O poema de Britto com essa denominação 

apenas apresenta algum tema marítimo nos últimos três versos, onde há a 

presença da palavra barco, uma vez em cada verso. No restante do poema o 

cenário é urbano, pois há a referência aos paralelepípedos da rua asfaltada, às 

lojas fechadas, e à parte feia da cidade. Vamos ao poema: 

 

BARCAROLA 

 

“eu e (você) andando 

, de mãos emprestadas, quase pelas ruas, 

sem olhar pra cima nem pros lados nem pra frente, 

porém em direção ao futuro. Ou ao Eterno, Ou ainda: ao Sublime. 

ou coisa que o valha, ou qualquer coisa 

que não valha nada, 

 

eu (e você) 

, nós dois, na noite quase escura, 

pulando pelos paralelepípedos da rua asfaltada 

brincando de amarelinha sem linha nem pedra, 

saltando por cima das regras, sem ligar a mínima, 

 

eu e ‘você’, sem fôlego, sem direção, 

furando sinais, cruzando fora das faixas, 

comprando coisas em lojas fechadas 

na parte mais feia da cidade 

temporariamente morta, 



 

eu e ‘(você)’, sem tempo, sem horário, sem  

pressa nem propósito, 

cortando a vitrine com o diamante do anel que 

estamos tentando roubar da vitrine 

que estamos cortando 

com o diamante do anel que ainda vamos roubar 

 

, eu e quase você, bêbados, desbundados, tontos de sono, 

prostrados na praia artificial 

polindo na areia plástica  

a pedra do anel que a gente ia roubar 

contando as estrelas que o dia já apagou 

vendo o sol nascer às avessas 

esperando o barco. 

 

- Ó, lá vem o barco! 

o barco. 

 

Na primeira estrofe desse poema, constituída de seis versos, temos um 

eu lírico explícito que interage com o interlocutor, pois as ações que o eu lírico 

realiza parece pedir a companhia do leitor. Pois a indefinição do sujeito que a 

quem o eu do poema se dirige, deixa margem para que o leitor seja cúmplice e 

participe do passeio proposto pelo eu do poema. Uma vez que ambos andam 

pelas ruas em direção ao futuro, quase alheios a todo o resto, pois não olham 

para cima, pra frente ou para os lados. Essa parceria se mantém nas outras 

estrofes, pois na segunda e na terceira estrofe nos é apresentado o roteiro do 

passeio da dupla, que anda pela noite quase escura, saltando por cima das 

regras, furando sinais pela parte mais feia da cidade. 

Na quarta estrofe a descrição das ações da dupla se torna confusa, 

passado, presente e futuro se misturam num turbilhão circular, onde a 

realidade parece se diluir. Somente temos a exata compreensão do que ocorre 

quando se chega à próxima estrofe, que no seu primeiro verso nos entrega a 

chave da situação, o eu lírico está bêbado, tonto de sono e sugere que seu 

interlocutor talvez também esteja. Neste ponto abre-se a hipótese certeira de 

que o poema seria apenas um sonho do eu lírico, ficando explicado assim seu 

caráter onírico e surreal. Quando se chega a essa chave de compreensão do 

poema, começa a fazer sentido o uso de parênteses apartando o pronome 

você: de cinco ocorrências, três estão entre parênteses e uma entre aspas, o 

que sugere que talvez o interlocutor do eu lírico não esteja presente, ou seja, o 



leitor, ou sujeito convidado a participar das ações no poema, é apenas fruto da 

imaginação ou até mesmo uma criação consciente do alter ego poético. Um 

sujeito imaginado pelo eu lírico para dar mais sentido ao poema. 

O poema se fecha com o eu lírico, no último verso da penúltima estrofe, 

declarando que está à espera de um barco enquanto visualiza o nascer do sol, 

barco este que chega, na última estrofe, composta de apenas dois versos. A 

chegada do barco ao amanhecer parece sugerir o despertar da consciência do 

eu lírico, como se o barco fosse a única coisa real, material e que traz o eu de 

volta do seu estado letárgico e sonolento. 

É visualmente perceptível a variação de sílabas poéticas que compõem 

os versos deste poema. Divididos em seis estrofes temos versos que variam de 

duas a dezessete sílabas poéticas, em disposição aleatória e sem rimas 

soantes. Temos, por exemplo, na primeira estrofe: o primeiro verso com seis 

sílabas poéticas; o segundo com onze; o terceiro com treze; o quarto com vinte 

e uma; o quinto com dez; e o último com cinco sílabas poéticas. Variação de 

metro semelhante repete-se em todas as estrofes de Barcarola. Outra variação 

quantitativa interessante é a do número de versos que compõem cada estrofe. 

A primeira e a quarta são formadas por seis versos, a segunda e a terceira 

possuem cinco versos cada, a penúltima por sua vez possui sete versos e a 

última apenas dois. Assim sendo pode-se afirmar com certa precisão que 

Barcarola é um poema deforma e metro livre.  

Já a variação de metro e a ausência de rimas soantes contribui, neste 

poema, para a diluição da musicalidade, permanecendo, neste caso, a 

sonoridade que dá-se pelas tônicas principais dos versos, depreendidas a partir 

do primeiro verso da primeira estrofe: “EU e (você) anDANdo” que suscita a 

cadência de uma caminhada e que reverbera nos demais versos desta estrofe.  

 

“, de mãos empresTAdas, quase pelas RUas, 

sem olhar pra CIma nem pros LAdos nem pra FRENte, 

poRÉM em direção ao fuTUro. Ou ao eTERno, Ou AInda: ao SuBLIme.” 

 

Assim sendo, a estrofe acima apresenta o seguinte esquema rítmico 

(ER): 1 V (verso): 1,6; 2 V: 5,11; 3 V: 5, 9, 13; 4 V: 2, 8, 11, 17; 5 V: 2, 5, 10; 6 

V: 3,5. Em comparação ao esquema rítmico da segunda estrofe, a primeira é 

mais lenta e calma. Pois influenciados pelo primeiro verso, onde está 



explicitado o movimento de caminhar, pode-se fazer uma leitura mais pausada 

dessa estrofe. Assim, no segundo verso dessa estrofe há cesura sinalizada 

pela vírgula, o que também ocorre no quarto verso, onde as duas das três 

cesuras também são sinalizadas por ponto final e a última, por dois pontos. 

Agora no terceiro verso as duas cesuras são marcadas simetricamente pela 

conjunção aditiva “nem”. Essa leitura mais lenta fica mais evidente quando se 

observa que na segunda estrofe dos cinco versos, apenas dois apresentam 

cesura, o segundo e o último. O primeiro verso, por ser menor não pede 

cesura, no entanto o segundo e o terceiro, que são versos longos, se 

seguissem a mesma configuração da estrofe anterior apresentariam uma ou 

mais cesuras, o que não ocorre. Por exemplo, se inserirmos uma ou duas 

cesuras na leitura do verso, o efeito aliterativo tão evidente se dilui e fica 

menos evidente, assim como no terceiro verso a inserção de cesura, diluiria 

grande parte do efeito sonoro entre “amarelinha” e “linha”.  

Na segunda estrofe, a partir do terceiro verso a presença das oclusivas, 

destacadas abaixo, incrementa o ritmo do poema, que passa de uma 

caminhada tranquila para um trote: “PuLANdo pelos PAralelePÍpedos da RUa 

asfalTAda”; (ER: 2, 6, 10,14, 17).  

Na terceira estrofe, há outro efeito muito interessante. Os versos vão 

diminuindo progressivamente, de doze silabas poéticas para oito sílabas no 

ultimo verso desta estrofe. Essa redução acentua o significado do primeiro 

verso desta estrofe “eu e ‘você’, sem fôlego, sem direção”, que afirma que os 

protagonistas estão sem fôlego, e por isso os versos cada vez menores. O 

ritmo desta estrofe também se altera em relação às anteriores, pois a inserção 

de uma maior quantidade de vírgulas faz com que a cadência do verso seja 

mais lenta, mais pausada, novamente reiterando a sensação de cansaço do eu 

lírico e seu acompanhante. 

Na quarta e quinta estrofes há uma grande variação de vogais poéticas, 

vogais essas que são as tônicas do verso, nada mais que as vogais que 

recebem maior ênfase na leitura do poema.  Essas vogais poéticas perfazem 

um desenho sonoro em ziguezague, como um movimento cambaleante de um 

embriagado, devido à oscilação entre vogais abertas e fechadas, altas e 

baixas. Destaca-se ainda, na quarta estrofe, a ocorrência de dois 

enjambements, no primeiro verso e no terceiro, até por isso, na verdade o 



desenho formado pelos versos continua insinuando um ziguezaguear. Quanto 

ao ritmo, a quarta estrofe mantém uma cadência semelhante à anterior, mais 

pausada e lenta, e os enjambements corroboram o efeito de confusão e 

embaralhamento da estrofe, pois a grafia dos versos difere da maneira como 

são lidos, o que sugere indecisão, confusão. 

Na penúltima estrofe, o primeiro verso tem mais sílabas poéticas que os 

outros. Por sua estrutura o primeiro verso se assemelha mais aos versos da 

estrofe anterior, que são maiores. O que se mantém, no entanto, neste e na 

estrofe anterior, é a grande quantidade de tônicas em cada verso, dos sete 

versos que compõem a quinta estrofe, quatro têm três ou quatro tônicas 

principais, enquanto que os outros três versos têm apenas duas tônicas 

principais.  

Há uma ocorrência de tônicas em quantidade semelhantes nos versos, 

dos trinta e um versos que compõem o poema, dezenove tem tônicas em 

número par, enquanto que apenas doze possuem número ímpar de tônicas 

principais. A ocorrência de pares de tônicas fortes nos versos corrobora com o 

significado do título dado ao poema, pois comumente as remadas das barcas 

são feitas aos pares, uma remada de cada lado, o que concedeu às canções 

agrupadas sob essa denominação o caráter rítmico binário desse estilo 

musical. 

Assim como “Barcarola”, o poema “IV” do conjunto de seis agrupados no 

subtítulo Noites Brancas é uma festa aos ouvidos. É sem dúvida o poema de 

maior sonoridade presente em Mínima Lírica. Em três estrofes de cinco versos 

cada, o poema tematiza um diálogo do eu lírico com seu corpo, demonstrando 

uma relação de amor e conflito, e se inicia em tom lamentoso, com o eu 

pedindo desculpa ao corpo, por não poder atender a todos os desejos e 

anseios deste corpo, que é tratado quase como um ser vivo independente.  

IV 

 

“Desculpa, corpo, mas não posso,  

porque gosto de você assim mesmo,  

mesmo com as tuas manias,  

todas as tuas tiranias tacanhas,  

tuas taras e manhas.  

 

Desculpa, mas como esquecer  

os prazeres fáceis da tua pele,  



o analgésico difícil da ternura, 

as delícias estéreis e maduras da solidão?  

Desculpa, mas isso, não.  

 

Por menos que você mereça  

tua quota de desejo alheio,  

teu prato-feito de tempo com espaço,  

ah, isso eu não faço não, corpo,  

isso, nem morto.”  

 

Na primeira estrofe o eu lírico nos apresenta sua predileção pelo corpo, 

e que este sentimento prevalece mesmo com as manias, taras e manhas que o 

corpo tem. É apresentado também que este corpo possui tiranias tacanhas, ou 

seja, que o corpo tece pequenas tentativas de impor suas vontades, buscando 

sobrepor-se à vontade do eu e realizar suas taras.  

Na segunda estrofe o eu lírico admite que o corpo lhe deu prazeres 

inesquecíveis capazes de aplacar, através da ternura, as dores da vida. No 

entanto, o eu lírico deixa escapar que a solidão lhe é preferível, pois dela 

advém delícias maduras, apesar de estéreis. Os prazeres que nascem da pele 

e servem de analgésico, advêm, mas de forma difícil, da ternura. Assim sendo, 

trata-se de um prazer difícil, pois depende de outrem, uma vez que não é usual 

sentir-se ternura por si mesmo.  

Todavia na terceira estrofe temos um eu que admite o merecimento de 

uma quota de desejo por parte do corpo, mas continua ainda com o tom 

repreensivo de negativa afável. Uma vez que é expresso o merecimento, no 

entanto, o eu reitera que não cederá ao corpo, que ele não terá nada, nem que 

para isso o eu se sacrifique, ou seja, se suicide. 

Existe uma simetria quanto ao número de tônicas principais nas estrofes, 

uma vez que a grande maioria dos versos são dotados de três tônicas 

principais cada. À exceção do primeiro verso da primeira estrofe que possui 

duas, o quarto verso da segunda estrofe que tem quatro tônicas fortes, e o 

ultimo verso da terceira estrofe que possui apenas duas. Esses três versos que 

não seguem a simetria do poema, curiosamente estão um em cada estrofe e 

formam um terceto muito interessante, pois primeiro verso fala das vontades do 

corpo, “tuas taras e manhas”, e o verso da segunda estrofe fala dos frutos 

advindos do corpo, “as delícias estéreis e maduras da solidão”. No entanto o 

último verso do poema, que fecha esse terceto de tônicas excepcionais, 



apresenta a vontade do eu absoluta do eu “isso, nem morto”, que dá a palavra 

final e soberana sobre o corpo. Assim sendo, não é vedado ao corpo ter 

vontades (taras e manhas) e que as vezes elas podem ser realizadas e 

produzem bons frutos (delicias), mas quem decide e escolhe o que onde e 

quando é o eu, que deixa claro que não se submeterá aos instintos do corpo. 

As rimas externas e internas causam um doce espanto aos ouvidos e 

dão uma diversidade sonora muito intensa. Na primeira estrofe temos uma 

interessante combinação de rimas encadeadas, onde pOSSO, do primeiro 

verso, faz rima toante com gOSTO no interior do segundo verso. Processo 

semelhante também ocorre no quarto verso, onde maNIAS faz homofonia com 

tiraNIAS do quinto verso. Fechando esta estrofe temos ainda a rima 

emparelhada entre os dois últimos versos, tacANHAS e mANHAS. A 

construção das rimas em posições inusitadas dentro do verso, unidas ao ritmo 

quase binário, criam um efeito pendular de vai e volta (ritmo cardíaco, 

pulsação). A segunda estrofe também mostra um trabalho criativo das rimas. 

Assim como na primeira estrofe, em que o verso inicial faz par sonoro com uma 

palavra do segundo verso, mas de forma imperfeita, na segunda estrofe os dois 

primeiros versos criam o mesmo par imperfeito de rima, esquecER com 

prazeres. A semelhança sonora se aplica também aos dois últimos versos que 

têm, por sua vez, rimas emparelhadas. Esquema de rimas iguais entre a 1 e a 

2 estrofes. A terceira estrofe não segue exatamente o desenho rímico das 

estrofes anteriores, não tendo o jogo de rima encadeada no início da estrofe, 

apenas nos três versos finais vemos o mesmo procedimento sonoro na rima 

encadeada espAÇO e fAÇO e na rima emparelhada cORPO e mORTO.  

O poema IV também apresenta interessantes aliterações, por exemplo, 

na primeira estrofe o verso “todas as tuas tiranias tacanhas”, exalta a dureza do 

verso, pois a presença de oclusivas alveolares (t) remete ao som de batidas 

e/ou choque, emulando um embate, que pode ser uma referência ao embate 

entre a vontade racional e os desejos do corpo.  

Na segunda estrofe aparece uma figura de pensamento, pois no 

segundo verso temos os prazeres fáceis e no verso seguinte temos o 

analgésico difícil, uma antítese bastante interessante, e que igualmente chama 

a atenção para esta estrofe e destaca a dificuldade do eu em conciliar as suas 

vontade e as do seu corpo. 



Assim, percebe-se que Britto trabalha intensamente os poemas, 

buscando um amálgama entre a estrutura e mensagem. A escolha de versos 

de metros diferentes num mesmo poema, como mostrado nos poemas acima, 

exerce a função de destacar ou reiterar algum efeito ligado diretamente à ideia 

exposta pela estrofe ou até pelo poema como um todo. Esse intenso trabalho 

do poeta, buscando ligar a sonoridade do poema ao tema ou ideia expressa 

demostra a grande qualidade poética de Britto, qualidade essa que se mantém 

nas obras seguintes, como será apontado na sequência. 

 

I.II Trovar Claro 

 

Esse livro, lançado pelo poeta carioca em 1997, ou seja, quinze anos 

após sua estreia no cenário literário poético, segue as mesmas linhas formais 

das publicações anteriores. Composto por 48 poemas de temas variados e 

muitos metapoéticos, este conjunto mantém uma grande profusão métrica e, no 

entanto, nota-se que a variação dentro do poema é bem menor do que  o que 

era encontrado em Mínima Lírica. Trovar Claro é o primeiro livro do tradutor 

carioca a ser premiado, recebendo em dezembro de 1997 o Prêmio Alphonsus 

de Guimaraens na categoria Poesia, concedido pela Fundação Biblioteca 

Nacional. Prêmio merecido, pois nesta obra Britto continua lapidando seus 

poemas, buscando ligar forma e conteúdo, sem esquecer-se da intensa 

sonoridade, elemento que lhe é tão caro, conforme ele próprio declarou em 

uma fala feita na Casa das Rosas e intermediada pelo poeta e editor Edson 

Cruz, onde o poeta carioca afirma que “Poesia para mim é essencialmente uma 

questão sonora”. Assim sendo, escolheu-se como exemplo o poema “II” do 

conjunto de “Sete Estudos para a Mão Esquerda”, pois ele apresenta um lindo 

trabalho sonoro, estético e temático e representa muito bem o conjunto da obra 

onde se insere, e que apresenta mais poemas metapoéticos que a obra 

anterior. 

Destaca-se então o segundo poema da série de “Sete estudos para a 

mão esquerda”, um dos inúmeros poemas metapoéticos do poeta carioca, que 

com uma sagacidade aguçada, leva o leitor para dentro do mundo da criação 

poética. O conjunto de poemas metapoéticos de Britto é um ótimo testemunho 



das dificuldades e dilemas enfrentados pelo poeta durante seu processo de 

construção poética, assim o leitor pode ter uma pequenina ideia do esforço 

necessário à construção de poesia de qualidade.  

Esse conjunto como um todo tece grande intertextualidade com a poesia 

de Drummond, principalmente com o “Poema de Sete Faces”, onde nos é 

apresentada a imagem do poeta como um anjo torto, que nasce para ser 

gauche, "esquerdo" em francês, ou seja, contrário, estranho, esquisito. O poeta 

tradutor desenvolve a imagem trabalhada por Drummond em todos os sete 

poemas, pois há neles elementos como, na primeira estrofe do poema I: “Existe 

um rumo que as palavras tomam // como se mão alguma as desenhasse // na 

branca expectativa do papel”, que soam estranhos ou esquisitos, pois o poeta 

parece não ter controle sobre o que a mão escreve no papel, como se fosse 

possuído por uma força maior, como se as palavras e ideias fossem mais fortes 

que a consciência e a vontade do poeta. Neste mesmo poema, na última 

estrofe o eu lírico declara que o interlocutor assiste de longe ao espetáculo, 

numa relação direta com o poema “gauche”, em que o eu lírico faz descrições 

do seu entorno como se observasse de longe. 

Esse conjunto de poemas tematiza, então, a dificuldade da criação 

poética, a luta da consciência em se sobrepor a uma força potente e quase 

indomável que pode ser tanto o inconsciente quanto a dita inspiração. O 

segundo poema desse grupo apresenta uma faceta interessante desse 

combate, uma vez que ele nos é apresentado não como uma disparidade ruim, 

mas como união de forças complementares que em conjunto constroem o 

poema e não podem ser separadas.  

 

II 
Tento dizer: a tarde tem o tom 
exato de outra tarde que conheço, 
mas qual? (Mas neste instante escuto o som 
De uma outra voz, que é minha e desconheço, 
e o que ela diz é belo, é certo e é bom. 
Mas o que digo assim não reconheço. 
 
É como um deus de bolso, esta presença 
que o próprio gesto de negar evoca. 
A voz é dela, embora me pertença 
a música. E mais a mão que a toca.) 
 
Naturalmente, enquanto isso a tarde 
se apaga, anêmica, despercebida, 



e vem a noite, com seu negro alarde. 
Desde o começo a causa era perdida. 

 

O poema já se abre tratando da dificuldade de expressão do eu lírico, 

pois ele tenta dizer, mas é frustrado em sua tentativa de exposição por uma 

voz que é sua, mas desconhecida, ou ainda, não domada, que se insinua e 

penetra no poema. No entanto, o poeta não luta contra, deixa que essa 

presença entre na poesia, apenas destacando-a através de parênteses, 

marcando dessa forma o que, para o autor, não é propriamente considerado 

obra só sua. 

O poema se inicia com o eu lírico tentando descrever uma tarde, e esta 

atividade só é concluída na última estrofe do poema. Esse efeito de abrir e 

fechar o poema retomando o mesmo tema constrói uma circularidade, um 

movimento de ida e volta que é reiterado pela descrição feita da tarde, que no 

início do poema é de uma tarde como outra qualquer, mas que quando 

finalmente pode ser descrita já está findando e cedendo lugar à noite. 

Descrição essa que, unida à ultima frase do poema “Desde o começo a causa 

era perdida”, cria a imagem do poeta trabalhando a tarde toda no poema, 

chegando ao fim exausto e sem conseguir verbalizar nada além do que seus 

olhos captam neste momento, sem forças para recriar a tarde que se esvai e 

que ficou perdida em meio a devaneios e passeios entre consciente e 

inconsciente. 

As duas estrofes no meio, no trecho entre parênteses, são a descrição 

do processo pelo qual o poeta passa até conseguir produzir algo do que tinha 

se proposto na primeira estrofe. Através dessa descrição, podemos observar 

como o poeta lida com as voltas que a mente dá durante o processo de 

criação. Ele escuta o som, uma voz que é sua, mas que ele desconhece, ou 

seja, que não controla, que parece ditada pelo inconsciente. É uma voz 

feminina, pois no nono verso, fala-se de “A voz dela”, que concorda 

gramaticalmente com a palavra presença do primeiro verso dessa estrofe. 

Portanto, podemos considerar que essa possa ser a voz da inspiração, que 

advém do inconsciente do poeta, por isso seu caráter indomado. Essa 

presença, essa voz, é equiparada no verso sete a um deus de bolso, 

expressão comumente usada para designar algo que é pessoal, individual e 



adaptado ao portador, que toma as feições do dono, adaptado quase que 

simbioticamente ao seu portador, dado esse que reforça a possível leitura de 

se tratar da inspiração. 

Olhando o poema mais atentamente observa-se que ele possui a forma 

de um soneto, com catorze versos. No entanto o poeta o apresenta de trás 

para frente, grafando primeiro os dois tercetos e depois as duas quadras, numa 

tentativa de chamar a atenção e religar o poema ao tema central, dedicado à 

mão esquerda, uma vez que culturalmente a mão esquerda é símbolo do 

oposto ao tradicional, do que é contrário ao convencional, do diferente, do 

excluído. Assim sendo, nada mais plausível e condizente com o tema do que 

fazer poemas ao contrário, pois todos os sete poemas destinados à mão 

esquerda têm a forma de soneto, todos apresentando inversão de posição 

entre as quadras e os tercetos. 

Em termos de ritmo, o poema todo possui uma cadência bastante 

marcada, criada pela ocorrência de tônicas em posição par, com 11 versos 

apresentando tônicas na sexta e décima sílaba, distribuídos por todas as 

estrofes. Essa configuração fixa das tônicas exalta a melodia deste poema, que 

tem sua monotonia quebrada por três versos, que não apresentam a sexta 

sílaba poética tônica. No entanto, esses versos não destoam do restante do 

poema, pois possuem tônicas em posições pares.  Outro detalhe interessante 

aparece quando se observa o ER deste poema, pois o primeiro verso e o último 

apresentam o mesmo ER, 1,4,6 e 10, e os únicos com tônica em posição 

ímpar. Essa semelhança aproxima esses dois versos, o que confere ao poema 

efeito de circularidade, de algo que se repete indefinidamente.  

Há apenas cinco versos neste poema com três tônicas, “exato de outra 

tarde que conheço”, “Mas o que digo assim não reconheço.”, “A voz é dela, 

embora me pertença”, “se apaga, anêmica, despercebida,” e “e vem a noite, 

com seu negro alarde”. Esses versos formam belas antíteses, pois temos um 

verso falando de tarde e outro falando da noite, e mais um conjunto em que um 

fala da voz dela em oposição o que o eu do poema diz. Essa relação que está 

no cerne da temática do poema, é dessa forma reiterada pela construção 

formal do poema. 

Todo o poema é constituído de rimas soantes alternadas. As duas 

primeiras estrofes têm o seguinte esquema rítmico ABA BAB, enquanto que as 



duas quadras seguintes formam dois blocos de rimas isoladas, CDCD e EFEF. 

Quando a rima é observada com mais atenção, nota-se que a ocorrência da 

mesma rima nessas duas estrofes confere coerência ao poema, uma vez que 

cada terceto tematiza um assunto. Num soneto tradicional normalmente o 

esquema de rimas é ABAB ABAB CDC DCD, mas o que temos neste soneto 

occitano5 invertido é ABA BAB CDCD EFEF, em que o poeta optou por não 

manter a mesma rima nos dois quartetos.  

Os versos do poema entre parênteses possuem ligeiramente menos 

vogais abertas, o que faz com que esses versos soem mais pesados, mais 

graves, efeito reiterado pela diminuição de sílabas poéticas tônicas nos versos 

apartados, que em sua maioria apresentam duas tônicas, enquanto que nos 

outros versos há a presença de três tônicas em cada verso.  

Há um efeito aliterativo forte no poema, e que se apresenta já de forma 

intenso no início do poema “Tento dizer: a tarde tem o tom”, em que a repetição 

da consoante “t” emula um martelar, como se algo estivesse batendo, como se 

estivesse dando murro em ponta de faca, numa expressão bem popular. Esse 

efeito, embora mais diluído, se mantem em todo o poema, pois apenas três 

versos não possuem a consoante em questão. 

Comparado com Mínima Lírica, Trovar Claro apresenta sonoridade um 

pouco mais evidente, sensação essa que pode advir da menor variabilidade 

métrica dentro dos poemas, o que evidencia mais as relações sonoras entre os 

versos. Quanto às rimas, começam a aparecer algumas rimas soantes mas, 

como na obra anterior, Britto trabalha intensamente com rimas toantes, o que 

camufla um pouco a musicalidade apreensível em uma primeira leitura, 

exaltando dessa maneira a sonoridade intensa do poema. 

 

I.III Macau 

 

Macau, lançado em 2003, é o livro mais premiado de Britto, tendo 

recebido dois prêmios em 2004: o Prêmio Portugal Telecom de Literatura 

Brasileira, concedido pela Portugal Telecom; e o Prêmio Alceu Amoroso Lima - 

                                                           
5
 Soneto Occitano, também conhecido como soneto italiano, é composto por dois quartetos e dois 

tercetos, não possuindo um esquema rímico fixo, apesar de normalmente apresentar o esquema rímico 

ABBA\ABBA\CDC\CDC, possuindo a variação CDE\CDE, CDC\CDC ou ainda CDE\EDC. Este soneto 

é por vezes chamado de Occitano pois nasceu na língua occitana, ou “langue d’oc”. 



Poesia 2004, concedido pelo Centro Alceu Amoroso Lima Para a Liberdade e a 

Universidade Candido Mendes. O livro é composto por 47 poemas que em sua 

quase totalidade tematizam a criação poética. Conforme comentário do 

professor Cid Ottoni Bylaardt,  

  

“O próprio poema que remete ao título, o segundo dos “Sete sonetos 
simétricos”, refere-se ao estado de introspecção exigido do poeta no ato da criação. 
Macau, região da Ásia colonizada pelos portugueses a partir do século XVI, metaforiza 
aqui o “estar dentro de si”, num pequeno espaço que, não obstante seu tamanho, é 
difícil de explorar. ”

6
 

 

E é com esse olhar que o poeta vê o fazer poético, como um constante 

batalhar com as palavras e com as ideias. Dessa forma as abordagens 

metapoéticas nos poemas são bastante variadas e feitas de diversos ângulos, 

demonstrando a pluralidade de sentidos e situações com as quais o poeta 

labuta. Como não poderia deixar de ser, optou-se por trabalhar o poema que 

dá nome ao livro, pois ele reúne as características mais marcantes trabalhadas 

pelo poeta nesta obra. Vamos ao poema: 

II 

 
Tão limitado, estar aqui e agora, 
dentro de si, sem poder ir embora, 
 
dentro de um espaço mínimo que mal 
se consegue explorar, esse minúsculo 
império sem território, Macau 
 
sempre à mercê do latejar de um músculo. 
Ame-o ou deixe-o? Sim: porém amar 
por falta de opção (a outra é o asco). 
Que além das suas bordas há um mar 
 
infenso a toda nau exploratória, 
imune mesmo ao mais ousado Vasco. 
Porque nenhum descobridor na história 
 
(e algum tentou?) jamais se desprendeu 
do cais úmido e ínfimo do eu. 

 

O poema acima trata da dificuldade do fazer poético, da luta com as 

palavras e expressões em busca da palavra ideal e da expressão mais perfeita 

para dizer o que a mente confabula. E essa luta o poeta batalha sozinho na 
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solidão da sua consciência, lutando contra o inconsciente e os sentimentos que 

turvam a razão capaz de dilapidar o poema. 

Composto por dois dísticos, dois tercetos e uma quadra, 

simetricamente divididos em um dístico, um terceto, a quadra e novamente um 

terceto e um dístico, o poema é uma brincadeira com a forma clássica do 

soneto composto por duas quadras seguidas de dois tercetos, em que uma das 

quadras é decomposta em dois dísticos que abrem e fecham o poema, 

alterando a ordem clássica das estrofes. Essa montagem de estrofes, em que 

as menores emolduram a maior estrofe, é, por oposição, uma associação com 

a posição que Macau ocupa, margeada pelo continente chinês e por outras 

quatro ilhas que territorialmente são maiores que Macau. Outro efeito curioso 

no poema é produzido por sua divisão espelhada é a ambiguidade que essa 

disposição salienta, pois dois dísticos se complementam e um aclara a 

interpretação do outro, criando a imagem do eu preso em si mesmo e impedido 

de sair de si mesmo. O mesmo ocorre com os tercetos, pois ambos tratam da 

dificuldade de se explorar. 

O poema todo é rimado formando o esquema rítmico: AA BCB CDED 

FEF GG, temos assim duas rimas emparelhadas (A e G) quatro rimas 

interpoladas (B, C, D e F) e uma rima misturada (E). Essa disposição das rimas 

cria uma polifonia e gera uma riqueza sonora muito agradável ao ouvido, pois a 

musicalidade fica marcada, mas sem monotonia. Já a sonoridade se mantém 

através da estabilidade das tônicas dos versos, em sua maioria os versos são 

sáficos, com variações heroicas e três versos com três tônicas cada um, sendo 

o primeiro com esquema rítmico: 2,7, 10, o segundo: 2, 6, 10 e o terceiro 3,6 e 

10.  

Os versos que têm três tônicas são o terceiro do primeiro terceto, o 

qual possui a palavra Macau, o primeiro do segundo terceto que tem a palavra 

nau e o segundo verso do segundo dístico que conta com a palavra final eu 

que é uma reverberação das rimas dos outros dois versos. A colocação dessas 

tônicas nesses três versos lhes confere maior ênfase e destaque em relação 

aos demais versos; pode-se afirmar que as palavras que recebem maior 

destaque: “Macau”, “nau” e “eu” são de grande importância na compreensão e 

construção do sentido do poema, como será demonstrado a seguir. 



O primeiro dístico trata da sensação de impotência que o poeta sente 

ao se relacionar com o mundo das ideias onde dormem os poemas, dentro da 

mente do poeta.  

Complementando essa ideia vem o primeiro terceto que cria uma 

antítese profunda entre o espaço mínimo/minúsculo que é a mente humana e o 

império sem território que são as ideias que transitam na mente. O mundo das 

ideias é igualado a Macau, uma cidade de colonização portuguesa dentro do 

território Chinês.  

Macau foi um importante entreposto comercial português na época das 

grandes navegações, sendo a última colônia europeia na China e, apesar de 

sua população ser maciçamente chinesa, a presença da cultura portuguesa 

ainda é bastante forte, principalmente na arquitetura e na gastronomia, o que 

torna essa península, chamada de Macau, diferente e estranha ao seu entorno. 

E é a essa imagem, de estranhamento, de algo minúsculo em meio a um mar 

que lhe é estranho, que Britto associa o poeta que, assim como Macau, é 

formado quase em sua totalidade por elementos comuns a todos os indivíduos, 

mas que possui um quê que o transforma em algo que se diferencia do 

restante, tornando-o único. 

No quarteto há a complementação do último verso do terceto anterior, 

que exemplifica que o mundo das ideias é governado pela consciência do 

poeta, que comanda o músculo, no caso a mão ou o braço que ordena, 

comanda e coloca as palavras no papel. No segundo verso apresenta-se a 

encruzilhada que todo poeta encontra, ou ele ama e se entrega às palavras ou 

abandona seu ofício de poeta.  

Há uma forte intertextualidade no verso “Ame-o ou deixe-o? Sim: 

porém amar”, que dialoga diretamente com o slogan usado pelo regime militar 

brasileiro “Brasil: Ame ou deixe-o” demonstrando ao leitor a relação do poeta 

com a poesia, afirmando que a sua pátria é o mundo das palavras. E ao 

mesmo tempo dando indícios de que o poeta está preso ao seu ofício de tal 

modo que não tem escolha, não existe outra opção. A poesia domina o poeta, 

encarcera-o e o maltrata, caso ele se oponha a ela. 

Terminando o quarteto temos a explicação de que além dos domínios 

do poeta, que são sua mente, há um mar, que é nada mais que uma alegoria 

para o inconsciente, caracterizado nos versos seguintes do poema. Essa leitura 



parece estar amalgamada à posição desta estrofe no poema, isolada pelo seu 

número de versos e margeada simetricamente por pelas outras estrofes. Outro 

elemento valioso nesta estrofe é a aliteração da letra “s” no último verso, que 

confere maior destaque a palavra mar, colocada estrategicamente no final 

deste verso. 

No segundo terceto temos a complementação de que o mar, ou seja, o 

inconsciente é hostil a qualquer exploração ou mesmo dominação, não se 

deixando a mercê da vontade do poeta, e de que nem mesmo o famoso 

navegador Vasco da Gama seria capaz de subjugá-lo e vencê-lo. Como 

fechamento do segundo terceto apresenta-se a conclusão do eu lírico de que 

ninguém, nem mesmo ele é capaz de abandonar sua consciência, ou seja, seu 

eu em busca de outras palavras, outras sensações e outras realidades 

vivenciadas pelo inconsciente. Assim o poeta se vê como igual a qualquer 

humano que se prende ao conhecido e confortável, sentindo-se incapaz de 

alcançar qualquer outro porto. 

Concluindo, vemos neste poema a presença, além das reflexões sobre 

o ofício de poeta, da subjetividade que permeia alguns poemas de Britto. Pois o 

poeta também é um indivíduo pensante, um Eu que possui sentimentos como 

qualquer outro humano. Dessa forma podemos afirmar que o poeta explora as 

palavras e os sentimentos da mesma forma que explora seu consciente, seu 

interior, e que o eu e a poesia são como Macau: uma cidade rodeada por algo 

diferente e hostil, como o mar que está em constante embate com seu entorno 

devido às suas diferenças. Igualmente como a poesia, que está sempre em 

embate com as palavras, ideias e interpretações, com a criação de sentidos e 

com a criação da realidade e do mundo que acessamos. Poesia esta que se 

acomoda nas naus construídas de palavras que navegam pelos mares do 

inconsciente. 

As tônicas dos versos iniciais do poema formam um traçado sinuoso, 

de altos e baixos, emulando as ondulações do mar. Explicitando melhor, por 

exemplo, na primeira estrofe o verso: “Tão limitado, estar aqui e agora,” pode 

ser representado: , e o verso: “dentro de si, sem poder ir embora,” 

por sua vez demonstra ainda melhor o movimento de onda:  . 



Este desenho sonoro ondulatório se evidencia mais quando se 

observam as estrofes como um conjunto uno, e não os versos como unidades 

separadas, como mostrado anteriormente. Para reforçar essa ideia de estrofe 

como uma onda, segue o desenho formado pelo segundo terceto: “infenso a 

toda nau exploratória,//imune mesmo ao mais ousado Vasco.\\ Porque nenhum 

descobridor na história”, como demostrado na figura a seguir. 

 

 

 Como demostrado no poema acima, no livro Macau Britto aumenta 

gradativamente o uso de rimas soantes, além de inserir rimas internas nos 

versos e reverberações de rimas que destacam mais a sonoridade da rima. 

Este livro, em relação aos anteriores, é o mais metapoético e subjetivo. Apesar 

da linguagem muito clara e do vocabulário mais simples, os poemas desta obra 

são menos palpáveis, mais abstratos que os anteriores, efeito decorrente pelo 

tom mais subjetivo que permeia esta obra. 

 

  



Capítulo II – As análises finais 

 

Seguirá agora a análise dos dois livros finais de Britto, separados, 

conforme definido anteriormente, por apresentarem uma proficuidade de 

musicalidades mais aparente e mais intensa, advinda, principalmente, da 

ocorrência mais acentuada de rimas soantes em praticamente todos os 

poemas.  

 

I.IV Tarde 

 

Publicado em 2007 e recebendo o terceiro lugar na categoria poesia do 

Premio Jabuti em 2008, Tarde compõe-se de 58 poemas com temática e metro 

variado. O título, sugestivo, oferece uma luz para a compreensão do conjunto 

da obra e da organização dos poemas no interior da obra, conforme estudo de 

Gabriel Dória RACHWAL, que defende uma teoria de que a obra Tarde 

representa a passagem de um dia, pois o segundo poema do livro intitula-se 

"Matinal" e o último conjunto "Crepuscular". Deixando de lado esse elemento 

organizacional interessante, destaca-se nesse livro a recorrência de rimas 

soantes em praticamente todos os poemas, o que não ocorre nos livros 

anteriores. Quanto a isso, nosso criativo professor nos apresenta uma 

explicação para esse fenômeno através do poema a seguir: 

 
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 –   
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 apolíneo  



a rima atravessada na garganta  
  
é o trambolho que menos se agiganta  
neste percurso nada retilíneo  
ao fim do qual se pensa o que se canta 
depois que a rima atravessa a garganta.  

 
 

O poema “Ossos do Ofício” é uma obra metapoética que fala da dureza 

da labuta do poeta. Ele tem como fio condutor a dificuldade de se produzir boa 

poesia, trata da árdua tarefa de fazer sobressair uma ideia e não apenas 

concatenar sons criando ritmos e rimas agradáveis aos ouvidos. A expressão 

idiomática "ossos do ofício", que popularmente é usada para aludir a uma 

tarefa desagradável inerente a uma atividade, mas que é imprescindível à sua 

completa execução. No poema a expressão remete à dificuldade de domar a 

rima que salta aos ouvidos e quer se sobrepor ao trabalho consciente com a 

linguagem em busca da melhor forma de expressão; assim sendo, o poeta fica 

“com a rima atravessada na garganta” o que atrapalha seu processo de criação 

poética.  

O poema é composto por seis estrofes, cada qual apresentando um 

terceto com rima soante ABA. As rimas dividem o poema em dois blocos: a 

rima B, formada pelas terminações -ínio / -íneo, o que parece exaltar a 

dificuldade de se domar o poema e conseguir expressar uma ideia ou 

sentimento; e a rima A, formada pela terminação -anta, retrata bem a 

insistência da rima em se sobrepor à ideia. Assim sendo, a rima A parece ser 

aqui a voz do inconsciente do poema e a rima B representaria, portanto, a voz 

do consciente do poeta que luta para domar a inspiração que vem do 

inconsciente, pois é “difícil sustentar um raciocínio / com a rima atravessada na 

garganta”. Os dois versos acima constroem um bom par das rimas A e B, 

sendo a rima A gargANTA e a B raciocÍNIO. O poema se inicia já apresentando 

a ideia principal de uma de suas leituras possíveis: a incompatibilidade entre o 

consciente, representado no poema pelo raciocínio e pelo pensar, e o 

inconsciente, representado pela rima, pelo que se canta, a inspiração, que não 

pode ser dominada e controlada. Os dois versos seguintes reiteram a ideia do 

primeiro verso, pois o eu lírico, não explícito, externa a dificuldade de 

raciocinar, de realizar um trabalho formal de qualidade quando a inspiração traz 



uma rima, ou um som que reverbera na mente e contamina o raciocínio, 

impedindo a mente de trabalhar plenamente. 

Na segunda estrofe o eu lírico continua a descrever a dificuldade de 

trabalhar, pois parece que todo esforço não surte efeito. Há uma 

incompatibilidade entre o que se sente o que se quer expressar. Esta estrofe se 

fecha com um verso muito semelhante ao primeiro verso do poema, gerando 

uma ideia de circularidade, de algo que se repete infinitamente.  

A terceira estrofe continua a ressaltar a dificuldade do fazer poético, mas 

já no primeiro verso o eu lírico nos informa que é justamente a dificuldade que 

envolve e atrai o interlocutor, pois, mais que cantar, a poesia precisa fazer 

sentir para além da música.  

A quarta estrofe apresenta uma explicação ou consequência da estrofe 

anterior, pois o eu lírico afirma que é o fascínio despertado no interlocutor, o 

sentimento evocado pelo trabalho poético, que justifica a dedicação e o 

autodomínio que o poeta tanto busca, na tentativa de domar a rima que lhe 

atravessa a garganta.  

As duas últimas estrofes dão fechamento ao poema, pois há a 

constatação de que a rima transpassada na garganta é o que menos atrapalha, 

depois que o poeta amadureceu e trabalhou o poema, chegando ao resultado 

que une a rima ao conteúdo, depois que o poeta deixa a rima fluir pela 

garganta e invadir a ideia e as palavras escolhidas para construir o poema. 

Destaca-se nesse poema a ocorrência de tônicas na vogal i na rima B e 

dentro dos versos em várias estrofes, como no caso do sétimo verso: “Difícil, 

sim. E é por isso que encanta”, no oitavo verso “Há que sentir – e aí está o 

fascínio” e no décimo quarto verso “qualquer espírito apolíneo”. A repetição da 

vogal anterior causa certa irritação, um incômodo por essa ser uma vogal alta, 

aguda, o que acentua a dificuldade e o esforço necessário para se domar a 

rima, uma vez que por associação das ideias dos versos destacados, o que 

encanta é a dificuldade de fazer versos de qualidade que despertam 

sentimento e o fascínio de qualquer espírito apolíneo, ou seja, das almas que 

sabem degustar boa poesia.  

Outro efeito sonoro muito interessante ocorre nos versos dois e 

dezessete, onde as tônicas dos versos constroem um desenho melódico 

sinuoso, com altos e baixos, “Difícil sustentar um raciocínio”, ou seja, a 



vocalização i, vogal alta, seguida de um a que é uma vogal baixa, que por sua 

vez é sucedida por outra vogal alta i. Assim sendo, o desenho melódico criado 

é o seguinte:  Processo semelhante, porém mais elaborado, ocorre no 

verso dezessete, “neste percurso nada retilíneo”, uma vez que neste verso as 

vogais tônicas fazem o seguinte desenho melódico: , em que a vogal 

média e é seguida pela vogal alta u, passando-se então à vogal baixa a e 

terminando em elevação com a vogal alta i. Já o último verso do poema tem 

um desenho melódico decrescente, em que a agudez do verso vai diminuindo 

de uma vogal alta i para uma vogal média e para chegar à vogal baixa a. 

“depois que a rima atravessa a garganta”.  

Os versos 3, 9 e 15, apresentam o mesmo esquema rítmico heroico que 

cria um efeito mais truncado no verso, em comparação com os versos 1, 10, 

12, 14 e 17 possuem esquema rítmico sáfico. Essa variedade de esquemas 

rítmicos confere uma pluralidade musical, contribuindo para que o ritmo geral 

do poema não seja monótono. 

O poema "Ossos do Ofício" pode ser considerado o poema chave para o 

entendimento do livro em que está inscrito, Tarde. Uma vez que a partir deste 

livro há um tratamento estético sonoro diferenciado dos três livros anteriores. 

Parece que a partir de sua quarta obra, o poeta carioca finalmente conseguiu 

deixar a rima passar pela garganta e explodir em sua poesia. Nos livros 

anteriores as rimas eram muito mais raras e esparsas e, no entanto, Tarde e 

Formas do Nada possuem uma profusão de poemas rimados e com metro 

estável.  

 

I.V Formas do Nada 

 

Essa obra, publicada em 2012, entrou para a lista quaternária de 

finalistas da 11º edição do Prêmio Portugal Telecom de Literatura em Língua 

Portuguesa, e será a última obra poética abordada neste estudo. Formas do 

Nada segue o estilo do livro anterior, Tarde, apresentando em seus 60 poemas 

grande profusão de rimas soantes, sem deixar de lado a característica principal 

do poeta carioca: falar sobre o duro ofício de poeta de forma sagaz. Pode-se 



ver o tratamento que o poeta dá a esse tema, através do segundo poema da 

série Biografia Literária, a seguir: 

 

II 
Não volta mais, aquele voo cego (4, 8,10) A sáfico 
rumo ao que nunca esteve lá, porém (4,8,10) B  sáfico 
só surge em pleno ar. E não renego (2,6,10) A heroico 
a rota tonta que segui. Ninguém (4,8,10) B sáfico 
se faz em linhas retas. Todo porto (2,6,10) C heroico 
a que se chega é a meta desejada. (4,10) D sáfico 
E o caminho tomado, por mais torto, (6,10) C heroico 
acaba sempre sendo a exata estrada (6,10) D heroico 
a dar naquilo que, afinal, se é. (2,6,10) E heroico 
Assim, todo e qualquer passado, até (2,6,10) heroico 
o que se esqueceria, se pudesse, (7,10) F 
vai pouco a pouco virando uma espécie (4,10) F sáfico 
de bala que se chupa com deleite, (2,6,10) G heroico 
mesmo se azeda. Isso, chupe. Aproveite. (4,7,10) G sáfico 

 

O poema acima se inicia com o eu lírico falando em tom saudoso do 

caminho percorrido. A peculiaridade deste caminho é que ele é feito 

sinuosamente, como o voar de uma borboleta.  Esse efeito nasce da oscilação 

entre os esquemas rítmicos heroicos e sáficos dos versos. Sendo que no verso 

quatro e cinco é afirmado que ninguém segue uma trajetória reta, no entanto 

sempre se chega a algum lugar.  

Há nos versos sete, oito e nove a ideia de destino, de algo que está fora 

do controle do eu e de qualquer pessoa. Indicando que não adianta se 

preocupar com as escolhas, pois, no final, acaba sempre dando naquilo que se 

é. Ou seja, temos a ilusão de que controlamos a nossa trajetória, no entanto 

não temos controle de onde chegaremos ao final. 

Nos versos finais há um tom maior de saudosismo, em que as memórias 

e lembranças se transformam em uma bala degustada com prazer pelo eu, 

mesmo se for azeda. O prazer da degustação da bala advém da satisfação de 

se olhar para trás e ver quanto já foi superado, e o azedo pode estar 

relacionado ao fato de não ser exatamente o que se queria ou de não estar 

onde era esperado. 

No último verso o eu lírico se dirige ao seu interlocutor, incentivando-o a 

chupar sua bala e aproveitá-la, numa indicação de que essa situação é comum 

a todas as pessoas. Uma vez que se vive na ilusão de controle sobre nossa 

vida, mas quando se chega à maturidade não nos reconhecemos mais, nos 



tornamos estranhos e diferentes dos planos que havíamos traçado. O eu lírico 

chupa a bala assim como a borboleta suga o néctar das flores, o que corrobora 

a relação entre poeta e borboleta. 

Composto por 14 versos decassílabos, este poema tem as 

características básicas para ser um belo soneto, mas o poeta optou por 

construir um bloco único de versos. Os primeiros oito versos apresentam rima 

soante intercalada, enquanto que os seis versos finais apresentam rimas 

soantes emparelhadas. Dados esses que reforçam a relação deste poema com 

um soneto tradicional. Mas por que Britto construiu esse poema como um bloco 

maciço? Talvez emulando a ideia de um casulo, onde o eu lírico se fecha 

introspectivo olhando o caminho já percorrido para em seguida porventura 

renascer.  

A inserção, no início do poema, da ideia de voo oscilante, que lembra 

uma borboleta, se relaciona com a imagem de poeta. Uma vez que ambos são 

seres solitários que voam pelo mundo em busca de um néctar especial: no 

caso do poeta, esse néctar é a poesia.  Outro elemento que aproxima o poeta 

de uma borboleta é a reclusão, uma vez que para se tornar uma borboleta, a 

lagarta precisa se enclausurar num casulo, assim como o poeta, que se fecha 

em si mesmo depois de se alimentar do mundo para produzir sua arte.  

O esquema de rimas intercaladas nos primeiros oito versos reforça o vai 

e vem da trajetória torta, oscilante, do eu lírico. Uma vez que o esquema rímico 

desses oito versos iniciais é ABABCDCD, que se assemelha a um bater de 

asas. Outro elemento que pode reiterar ideia de voo é o fato das tônicas das 

rimas serem, em sua maioria, formadas por vogais médias: cego, porém, 

renego, ninguém, porto, torto, é, até, pudesse, espécie, deleite, e aproveite. Ou 

seja, para a realização das vogais "e, é, o", a língua fica no meio da boca, nem 

no céu da boca, nem na parte inferior, parece que ela plana dentro da boca, 

como se estivesse voando.  

Observando as tônicas dos versos, novamente podemos relacionar os 

versos 1, 6, 7, 8, 11, 12, pois eles têm cada um duas tônicas principais que 

tematicamente reforçam a ideia de voo de borboleta.  Já que nesses versos 

temos as palavras “voo cego”, “meta desejada” “caminho tomado, por mais 

torto” “exata estrada”, “virando uma espécie”. 



Os outros oito versos têm três tônicas em cada verso. Em comparação 

aos versos com duas tônicas esses são mais rápidos, assim como o é o bater 

de asas da borboleta durante o voo. Assim sendo, o poema como um todo 

alterna versos em que há voo com versos em que parece que o eu lírico está 

pousado sobre alguma flor. No entanto chama a atenção o fato de haver mais 

versos emulando o voo do que versos que emulam o repouso da borboleta, o 

que sugere que o poeta passa muito mais tempo trabalhando o poema, do que 

estático em meditação, refletindo sobre a vida, buscando inspiração para sua 

arte.  

Formas do Nada se aproxima tematicamente mais de Macau, como 

demonstrado através da análise do poema “II”, do que de Tarde, pois tem um 

tom mais subjetivo e mais metapoético que o livro anterior. Mas, em termos de 

sonoridade, musicalidade e metrificação, ele se aproxima mais de Tarde do 

que de qualquer outro livro publicado por Britto, pois essa é a obra em que 

apresenta o maior número de poemas com apenas um metro. 

 

  



Capitulo III - A que se chegou 

 

Depois das intensas análises feitas, é possível declarar que existe um 

movimento muito interessante dentro da obra de Britto. Considerando seus 

cinco livros publicados, observa-se que nos primeiros livros há um intenso 

trabalho com sonoridades dentro dos poemas, no entanto, a musicalidade é 

menor. Enquanto que nos livros mais maduros, a musicalidade é proeminente e 

a sonoridade fica levemente em segundo plano.  

Assim sendo, pode-se afirmar que o livro inicial de Britto, Mínima Lírica, 

é um livro em que o poeta prezou em primeiro plano a sonoridade. Pois, dos 81 

poemas, apenas 14 apresentam pelo menos uma rima soante, o restante dos 

poemas apresenta apenas rimas toantes, como os poemas analisados no 

capítulo I. Mesmo os poemas com rimas soantes não apresentam total simetria 

rímica, como é possível observar mais uma vez no poema “Piada de Câmara”: 

 

A invenção da palavra 
Desinventa o real 
E põe no lugar da coisa 
Um enfezado matagal –  
Mistura de a coisa haver 
Com não haver coisa tal. 
E quem ao pé desse mato 
Tocaia algum animal 
Que tenha pé e cabeça 
Pele escama pelo ou pena 
Encontra mesmo é um poema 
Afinal. 

 

Esse poema apresenta a rima soante AL em 5 dos seus 12 versos, além 

de apresentar 4 versos com a rima toante E nas palavras: "haver, cabeça, 

pena, poema". Os 14 poemas que apresentam rimas soantes apresentam 

construção semelhante à do poema acima, em que a rima soante fica diluída 

dentro do poema, o que, somado à ocorrência de rimas toantes e de metros 

variados dentro do poema, enfraquece a musicalidade, fazendo parecer que o 

poeta busca de todas as formas barrar a rima, apagá-la do poema para que 

seja possível perceber o restante do trabalho sonoro realizado, que assim não 

ganha muito destaque, ficando normalmente à sombra da rima ou 

simplesmente renegado em prol da interpretação e da mensagem que o poema 

traz. 



Os dois livros seguintes, Trovar Claro e Macau, seguem a mesma linha 

do livro inaugural, no entanto a variabilidade métrica vai diminuindo cada vez 

mais e, ao mesmo tempo, as rimas soantes ganham mais espaço nos poemas. 

Por exemplo, em Trovar claro, de 48 poemas, exatamente a metade apresenta 

rimas soantes, enquanto que em Macau essa proporção cai pois, de um total 

de 45 poemas, apenas 19 têm rimas soantes, enquanto os demais 26 

apresentam por sua vez rimas toantes. Essa variação quantitativa parece 

indicar que o poeta ainda não se harmonizou com sua poesia, o que parece 

acontecer no livro seguinte, pois nele as rimas soantes se tornam maioria, 

assim como ocorre último livro lançado até o momento. 

Agora há que se destacar que alguns poemas contidos em Macau 

apresentam efeitos aliterativos e reverberações de rima, a exemplo do poema II 

analisado anteriormente, como é possível observar no poema II do conjunto 

“Fisiologia da Composição”, que apresenta rimas soantes e toantes numa 

mescla que cria um efeito sonoro bastante aprazível. A primeira rima soante 

formada por alpiste e insiste reverbera nas palavras “ariscos” e “salpicar”, 

assim como ocorre com a rima soante do final do poema, “prontidão”, “perdão” 

e “inspiração”, que recebe ênfase pela repetição sonora em “não”, “vão” e 

“não”, novamente, ocorrências essas inseridas no meio das estrofes, como 

observável no poema abaixo: 

 

II 

Também os anjos mudam de poleiro 

De vez em quando, se rareia o alpiste 

Indeglutível que é seu alimento. 

 

Porém você não se conforma, e insiste, 

Procura em vão possíveis substitutos 

Que tenham o efeito de atrair de volta 

 

Esses seres ariscos, esses putos 

Que se recusam a ouvir os teus apelos, 

Como se fossem mesmo coisas outras 

 

Que não tua própria vontade de tê-los 

Sempre a postos, em eterna prontidão,  



A salpicar na tua boca ávida 

 

O alpiste acre-doce da (com perdão 

Da péssima palavra) inspiração. 

 

O poema acima mostra uma interessante faceta da relação do poeta 

com a "tal inspiração", uma vez que para o eu lírico a inspiração é alimento de 

seres divinos, anjos que têm vida própria e se movem ao seu bel prazer e 

necessidade, quando rareia seu alimento que não pode ser engolido. É 

interessante a circularidade construída nesse poema, pois os anjos se 

alimentam das ideias do poeta e o poeta é inspirado por esses seres que na 

verdade nada mais são que a materialização da vontade do eu de tê-los a sua 

disposição. 

Seguindo a ordem das publicações chegamos a Tarde que, como já 

declarado anteriormente, é o livro de maior musicalidade publicado por Britto. 

Parece que Britto finalmente resolve sua questão “mal resolvida” com relação 

às rimas soantes, deixando-as penetrar definitivamente em sua poesia. É como 

se o poema “Ossos do Ofício”, já analisado, fosse um relato verdadeiro da luta 

do poeta com a rima, pois no poema o eu lírico passa grande parte do poema 

lutando com a rima que lhe fica presa na garganta e, ao final do poema, o eu 

finalmente se liberta e consegue deixar a rima sair, e aí sim a vontade do poeta 

e sua criação podem ser um conjunto só, uno, e a poesia pode 

verdadeiramente existir.  

Essa leitura do poema “Ossos do Ofício” não parece de todo absurda 

quando se observa que o aparecimento de rimas soantes nos poemas de Britto 

não é algo que acontece de forma ascendente pois, pelo contrário, elas 

aparecem discretamente em Mínima Lírica, ganham força em Trovar Claro, são 

suprimidas em Macau para explodir em Tarde. O que pode gerar a sensação 

de o poeta estar lutando com todas as suas forças contra a rima soante nos 

seus três primeiros livros. Até que no quarto finalmente encontra seu passo, em 

que suas vontades e a rima não mais se opõem, mas sim se unem de forma 

harmoniosa. 

Outro elemento presente na poesia do poeta carioca e que contribui para 

a sensação de Tarde ser uma obra peculiar é o fato de seus poemas já não 



possuírem mais grande variabilidade métrica. Bem como é interessante se 

observar o crescimento do número de poemas em decassílabos, crescimento 

esse que é diretamente proporcional à diminuição do número de metros dentro 

dos poemas. Os temas metapoéticos se mantêm com força, mas a 

subjetividade que permeava Macau diminui um pouco em Tarde. 

Atentando-se para a questão da variedade métrica dentro dos poemas e 

no conjunto das obras, tem-se em Mínima Lírica 23 poemas com um único 

metro, ou seja, 28% do total. Trovar Claro e Macau seguem mais ou menos a 

mesma linha, tendo Trovar claro 16 poemas com um só metro, perfazendo 33% 

do total e Macau 15, ou seja, 31% do total de poemas com um único metro. 

Nos dois livros finais, Tarde e Formas do Nada, essa porcentagem passa a 

mais da metade, 56% em Tarde e 71% em Formas do Nada. A supremacia de 

poemas com um único metro corrobora para a afirmação de que essas duas 

obras se afastam um pouco das três primeiras, formando um conjunto sólido e 

distinto. 

Chegando-se ao final deste estudo, destaca-se a grande qualidade 

poética de Paulo Henriques Britto, que ao longo de 32 anos brincou com 

inúmeras formas poéticas mas, desde o início, deixando em todos os seus 

poemas sua marca. Há sim, como demonstrado neste pequeno trabalho, o 

desenvolvimento de uma trajetória poética, em que a poesia do professor 

carioca se modifica, mas desde o primeiro até o último poema encontramos 

grandes semelhanças, o que torna a sua obra um conjunto coeso. Pois, como 

se buscou mostrar aqui, a musicalidade na poesia de Britto se faz presente 

desde os primeiros poemas, apenas em menor grau que nos livros finais. 

Assim, ao invés de se falar em evolução da poesia, pode-se afirmar que a 

poesia de Britto amadureceu e encontrou nos dois últimos livros sua forma 

própria e estável. Resta-nos aguardar sua próxima publicação para 

averiguarmos se essa linha se mantém ou se esse grande poeta prepara 

alguma surpresa que nos faça repensar toda a sua produção. 
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