
 

 

A POESIA SERIAL DE PAULO HENRIQUES BRITTO 

Fabiane Renata Borsato (Unesp – Araraquara/ Fapesp)  

 

Resumo: Paulo Henriques Britto, em Formas do nada, de 2012, promove inovações do 

gênero poesia e das formas fixas do texto poético, por meio de diálogo com a tradição, conciliação 

de linguagem coloquial e formas canônicas, criação de sonetos inusitadamente deformados e uso 

de matrizes clássicas informais, elementos estudados pela crítica de sua obra. Interessa a este 

trabalho analisar os poemas em série da obra Formas do nada e suas relações com outras artes, 

especialmente a pintura e sua tradição seriada.  Há insuficientes estudos sobre o recurso 

expressivo da seriação na obra de Britto, embora o referido autor o empregue frequentemente. A 

composição poética seriada estabelece polissemias e intertextos promotores de intercâmbio de 

sentidos entre os poemas, oferece unidade à obra ao fazer de cada poema um módulo que com 

outros formará um todo orgânico. Os poemas seriados de Formas do nada funcionam como 

blocos sintaticamente relacionados que imprimem narratividade aos textos. Esta obra apresenta 

oito séries de poemas que juntas totalizam 37 textos geradores de importante diálogo entre poesia, 

narrativa e pintura. No poema “Tríptico com hotel e sirene”, Britto reúne força visual, sonora e 

sinestésica ao aproximar o tempo da poesia e o espaço da pintura, diálogo presente na literatura 

clássica, ressignificado na poesia contemporânea do poeta. Compreender o modo de presença da 

tradição serial na poesia de Britto e suas atualizações quando do uso do recurso da seriação na 

obra Formas do nada são objetivos deste trabalho. 

 Palavras-chave: Poesia brasileira contemporânea. Paulo Henriques Britto. Formas do 

nada. Seriação.  

 

Formas do nada (2012), de Paulo Henriques Britto, fusiona prosa e poesia, 

promovendo reinvenções de gêneros e de formas fixas. A métrica cuidadosamente 

arquitetada reitera o ritmo peculiarmente incisivo e desconcertante dos versos, por meio 

do emprego de decassílabos heroicos e sáficos nada convencionais, marcados por 

enjambements inusitados como o praticado na palavra “vice-versa”: “A qualquer hora, o 

que se chama vida/ pode mudar da água pro vinho. Ou vice-/ -versa. Cada palavra 

proferida -”.  (BRITTO, 2012, p. 44) e ritmo truncado de decassílabos: “de sirene, 

dissonante e insistente,” (BRITTO, 2012, p.19). A métrica também é constituída por 

pontuações que, unidas aos enjambements inesperados, dão ao texto andamento da prosa 

com sua marca de oralidade: “Você, às gargalhadas. O motivo// você não lembra. A foto 



 

 

é muito boa.” (BRITTO, 2012, p. 33) e “Assim, todo e qualquer passado, até/ o que se 

esqueceria, se pudesse,” (BRITTO, 2012, p.30).  

Os limites da relação entre linguagem e realidade são compreendidos como 

vazios. A poesia procura, ora de modo aparentemente rápido e fácil, ora doloroso e 

moroso, formas expressivas do real. O encontro de algumas formas não ilude o 

enunciador consciente de que “O caco de lua que a janela emoldura/ dispensa pretensões 

a inteireza.” (BRITTO, 2007, p.56). 

A metalinguagem, na obra de Britto em questão, revela a constante análise da 

criação poética e dos recursos expressivos do poema, ao abordar conceitos crítico-

teóricos, como autoria, recepção e a falta de sentido da poesia: “(...) Sendo assim me 

contento/ com o vago prazer (se é mesmo prazer)/ de rabiscar num caderno, ao acaso,/ o 

que talvez jamais venha a ser lido//por mais ninguém. Nem por mim. Escrever/ é preciso. 

Por quê? Não vem ao caso./ E faz sentido? Não. Não faz sentido.” (BRITTO, 2012, p. 

16). Embora o que será citado a seguir faça referência à obra de Britto intitulada Tarde 

(2007), é aplicável à produção poética do autor, sendo a consciência sobre o processo e a 

dificuldade de construção da poesia um dos pilares de sua poética:  

(...) a indagação metalinguística não apenas exacerba a veia 

crítica do poeta; ela também aceita a lacuna entre o que se deseja 

exprimir e o que o poema é capaz de registrar. 

Paulo Henriques Britto usa a seu favor os limites da língua. 

Consciência crítica, rima, métrica, tema elevado, auto-referência, nada 

disso é mobilizado com vistas a “transcendência” ou algo que o valha. 

São apenas as ferramentas à disposição de quem busca a melhor 

maneira de fracassar.” (MOURA, 2007)  

 

Formas do nada apresenta fortes marcas de despersonalização, não pela 

eliminação do eu lírico, mas pela presença de sujeitos contidos, desiludidos e anti-

biografistas: “Originalidade não tem vez/ neste mundo, nem tempo, nem lugar./ O que 

você fizer não muda coisa/ alguma. Perda de tempo dizer// o que quer que você tenha a 

dizer.” (BRITTO, 2012, p.12). A figura do interlocutor aparece em vários poemas de 



 

 

cunho narrativo, dando dimensão prosaica aos poemas: “afinal, estou aqui, neste edifício,/ 

no meio desta gente, nesta festa?/ Este poema não é pra você.” (BRITTO, 2012, p. 49). A 

sucessividade temporal e a instauração de sujeitos e espaços reforçam a fusão de gêneros 

como traço da obra. O texto “Uma lenda” torna simultâneos tempo primitivo e civilizado, 

inserindo os sujeitos num espaço altamente burocrático, de formulários e 

empreendimentos. A narrativa relata uma perseguição violenta rumo ao sacrifício 

religioso: “O altar, o fogo, a faca, o sacerdote e o público/ já estavam todos prontos para 

o sacrifício.” (BRITTO, 2012, p. 69). O desfecho trágico dessa lenda meio urbana e meio 

oracular revela a teatralidade dessa poesia que une dramas de tempos, espaços e 

personagens diversos e díspares, num diálogo forte com a tradição que faz do poema um 

espaço plural em que cabem situações e contingências variadas. 

Esses elementos, até então apresentados, dão coerência à produção poética de 

Paulo Henriques Britto, “artífice do verso e um pesquisador das formas fixas” (PINTO, 

2006, p.235). Entretanto, este texto não pretende estender esse caminho, mas traçar outro 

que possa descrever e analisar o recurso expressivo da seriação, frequentemente 

empregado pelo autor e insuficientemente analisado pela crítica. Formas do nada 

apresenta expressivo número de poemas seriados, sendo importante compreender seus 

procedimentos e diálogos com a tradição de poemas seriais.  

 

O poema seriado 

A seriação está presente na tradição artístico-literária, sendo prática frequente da 

literatura moderna e contemporânea. Dois de seus traços são a coesão intertextual e a 

condição, aparentemente paradoxal, de texto simultaneamente autônomo e em relação 

sintagmática com os demais. Caso particular é a poética de João Cabral de Melo Neto que 

tem na seriação, seu traço ordenador e reflexivo. A série permite avanços e retornos para 

apuração do objeto poético. Segundo Secchin (2014), na poesia de João Cabral, a série 



 

 

promove “princípios regulares e reguladores de composição, assentados no número 

quatro, verdadeiro parâmetro dos poemas-série de Serial.” (p.197). 

A poesia de João Cabral, segundo Benedito Nunes, promove uma rede de símiles 

que perspectivam a construção do objeto cerceado pelo enunciador até a revelação das 

muitas faces: “Na textura prismática da composição, as faces do objeto, que é coisa 

concreta, correspondem aos aspectos complementares do tema sobre o qual ela versa.” 

(NUNES, 1971, p.106). A série, na poesia de Cabral, simultaneamente pluraliza e dá 

unidade ao objeto, porque cada face complementa a outra, consistindo num procedimento 

que pretende “decompor a “ideia” em unidades descritivas e recompô-la na estrutura do 

discurso.” (NUNES, 1971, p. 109). Cabral constrói múltiplos pontos de vista sobre os 

objetos organizados em séries. E ainda expande os sentidos de sua poesia ao fazer com 

que a série de qualidades e de marcas do objeto apresentado e discutido nas partes que 

compõem um poema alcance unidade.  

Em alguns poemas de João Cabral, a numeração de cada parte amplia as 

possibilidades de leitura, sendo possível ler de modo sucessivo e linear ou do modo como 

o leitor preferir, como é exemplo o poema Dois parlamentos (1960). Tais possibilidades 

de leitura similar serão propostas a seguir para o poema seriado “Tríptico com hotel e 

sirene”, de Britto. Além da leitura linear e sucessiva, é possível deslocar a parte III para 

o centro do tríptico, aspecto que será retomado mais adiante.  

Outra questão relativa à série, nos poemas de João Cabral, é a proximidade com a 

prosa. Cada parte estabelece com a subsequente relações de sucessividade e de 

continuidade de sentido.  A técnica e a seriação industrial modernas, mencionadas por 

Walter Benjamin em “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica”, 

caracterizam a série sob o paradoxo da sucessividade e da simultaneidade. À fluência 

narrativa, a série introduz rupturas, digressões, descrições, cortes, interpolações, 

conjugando espaços e tempos implicados ou diversos, modos de enunciação próximos ou 

distanciados do fato enunciado. O significado, na composição seriada, desdobra-se e 

favorece polissemias enriquecedoras, em movimentos de sentidos que se deslocam de um 



 

 

a outro texto, multiplicando perspectivas. Segundo Sussekind (1998), a série é observada 

nas: “(...) reescrituras, duplicações, dípticos ou séries temáticas, (...) [é] forma artística 

privilegiada na produção moderna, (...)” (p.119). 

A seriação é traço recorrente na poesia de Britto, tendo por marca identificadora 

a numeração dos textos poéticos com algarismos romanos e arábicos, opção mais 

frequentemente adotada pelo autor, ou o uso de subtítulos desdobrados do título que 

nomeia a série, como acontece na obra Trovar claro (1997), nas “Três peças circenses”: 

I. O prestidigitador; II. O encantador de serpentes; III. O funâmbulo.   

A série, ao promover intercâmbio de sentidos entre os textos, dá unidade e 

organicidade à obra. Os poemas funcionam como módulos em relação sintática e podem 

modalizar valores, tempos, espaços e a presença do eu poético. A série dá a ver as nuanças 

do objeto, ordena os traços comuns e, de um olhar mais panorâmico, favorece a leitura 

das relações do objeto com a tradição, motivos suficientes para propor aqui a análise da 

coesão intertextual dos poemas em série da obra Formas do nada que deve revelar marcas 

do estilo do autor e de seus procedimentos compositivos.  

 

Formas do nada e o recurso da seriação 

Paulo Henriques Britto, na obra Formas do nada, cria oito séries de poemas que 

juntas totalizam trinta e sete textos, número expressivo para uma obra que contém trinta 

e dois poemas, contabilizados os seriados. 

Os poemas em série de Formas do nada apresentam alguns dispositivos que lhes 

dão coerência e unidade. Para promover sua concatenação sintagmática, Britto faz uso de 

expressões e palavras de caráter transitivo, representativo, coordenativo, tais como 

preposições, pronomes e síndetos.  

O poema “Oficina”, composto de cinco partes, apresenta a narratividade como 

elemento fundamental à contiguidade de suas partes. Pronomes indefinidos e 



 

 

demonstrativos aludem a partes anteriores, interligando-as e promovendo a narratividade. 

A forma fixa do soneto é discutida de modo a desdobrar-se de 2 quartetos e 2 tercetos, 

nas partes I e II, para 4 tercetos e 1 dístico, na parte II, seguida de uma única estrofe de 

14 versos na parte IV, finalizando com 1 quinteto, 1 quarteto, 1 terceto e 1 dístico na parte 

final V. A discussão da forma soneto acompanha o conteúdo do poema “Oficina”, cujo 

teor metalinguístico apresenta o descontrole do eu poético diante da palavra indomável 

que permite “(...) um somatório/ de peças discretas (tão in-/ discretas, tantas vezes) que 

ora// caem constrangedoramente/ aquém do alvo, ora de tal/ modo extrapolam o 

pensamento –// Nem mesmo destas, no final/ das contas. A coisa vai mal.” (BRITTO, 

2012, p. 17). Escrita frágil e inofensiva é anunciada desde a parte I de “Oficina”, tanto 

pela presença do leitor esquivo e indiferente, quanto pelos riscos do acaso e do prosaico.  

A série e sua disposição modular incentivam a leitura intertextual que, por sua 

vez, promove a plurissignificação e a síntese advindas do uso de elipses que se 

complementam em outros textos, como vemos na relação entre os poemas I e II da série 

“Oficina”.  

O poema I associa a escrita à ação “de estender frágeis teias de aranha/ tecidas 

com os detritos da língua.// Uma ocupação inofensiva:/ quem cai na teia sequer se 

arranha./ (E a maioria dela se esquiva.)” (BRITTO, 2012, p.13). O poema II, por sua vez, 

inicia com a elipse presente no emprego do artigo indefinido “Umas”: “Umas às vezes 

aparecem/ sem nem ter sido convocadas./ Não têm razão, origem, nada/ que se calcule, 

pese ou meça.” (BRITTO, 2012, p. 14). A elipse persiste e não revela a quem se refere o 

eu poético quando usa, como sujeito das orações, artigos e pronomes como Umas (verso 

1), elas (verso 5), quem (verso 6), las (verso 9). A leitura seriada acrescenta sentidos aos 

poemas, sendo possível e coerente associar artigos e pronomes às teias mencionadas no 

poema I, metáforas de palavras.  

Além da polissemia, a seriação imprime narratividade aos poemas. Em “Cinco 

sonetos frívolos”, há versos que semantizam a poesia como lugar da fratura da linguagem, 

espaço de subitaneidade, construído poema a poema: “I/ “Hoje acordei bem prático, 



 

 

sofístico/ (...) Devia haver mais dias como este,” (BRITTO, 2012, p.24). “II/ De vez em 

quando o mundo faz sentido.” (BRITTO, 2012, p.25). “III/ E, como sempre, o sentido –/ 

que se dá a posteriori,/ [...] Entrementes, coisas mais/ surgem, somem, num zás-trás,/ e 

agora já é outro o mundo.” (BRITTO, 2012, p.26). “IV/ Até onde a vista alcança/ É real 

todo o visível./ (...) Assim também não há esperança”  (BRITTO, 2012, p.27). 

Semanticamente os poemas são interligados por uma linha tênue, a da fratura, comum a 

todos eles. O poema I sendo pontuado pelo fato inusitado que rompe as cotidianidades, 

assim como no poema II e seu “momento único/ e inteiramente vazio em que o mundo/ 

faz sentido. Ou parece. Pelo menos.” (BRITTO, 2012, p.25). Os poemas III e IV 

anunciam um espetáculo com seu logro absoluto e o poema V informa o final do processo 

de escrita desencadeado por situações inusuais.  

Nos versos finais, a ironia está na folha de papel descartada e na perversidade do 

processo de escrita: “um processo previsível, perverso,/ trivial, que reduziu o universo/ a 

uma bolinha de papel, da qual/ você se livra com um peteleco.” (BRITTO, 2012, p.28). 

Ainda nos “Cinco sonetos frívolos”, a seriação cria condições para a discussão da 

forma fixa soneto. As partes I e V apresentam soneto de uma só estrofe de 14 versos e as 

partes centrais II, III e IV seguem a forma tradicional dos 2 quartetos e 2 tercetos, sendo 

que os poemas I e V funcionam como moldura dos demais e denotam preocupação 

metalinguística.    

“Biographia literária” também apresenta tema comum à poesia de Britto: a 

metalinguagem. O processo de escrita é tema dos oito sonetos que compõem a série. O 

prosaísmo de alguns versos e as quebras sintáticas, anunciadas também semanticamente, 

vão tentando compor a história e o ser do eu poético: “É tudo que me resta do começo// 

disso que agora pensa, fala e sente/ que pode ser denominado “eu”./ Claro que houve um 

instante crucial// em que esses cacos mal e porcamente/ colaram-se. E pronto: deu no que 

deu./ Já é alguma coisa. Menos mal.” (BRITTO, 2012, p. 29).  



 

 

A ficcionalidade do eu encontra-se na recorrência de pronomes demonstrativos, 

advérbios de lugar e tempo indicativo da cisão temporal e espacial. A expectativa da 

“transubstanciação de coisa em texto” (BRITTO, 2012, p.34) é anunciada diante da folha 

em branco, com a síntese: “Depois, com sorte, restará uma obra.” (BRITTO, 2012, p.34). 

As partes VII e VIII expõem que depois do esforço de conhecimento e reintegração do 

eu, resta uma lenda incompleta que se pode chamar “Eu” (BRITTO, 2012, p.36). 

A próxima série de Formas do nada é composta de “Seis sonetos soturnos” que 

reiteram o teor metalinguístico dos anteriores, pois os sonetos são intentos de escrita de 

poesia. Outra reiteração notável é a narratividade, mantida por recursos expressivos como 

a conjunção aditiva que abre as partes II e III, e o advérbio “afinal”, da parte VI. 

A ironia de “Três peças dispépticas” está presente no ultraje aos ditos populares e 

máximas das três partes do poema, o que as une sintagmática e semanticamente: I - “Não 

esteja à vontade./ A casa não é sua.” (BRITTO, 2012, p.56). II - “A vida é dura./ 

Compartilhamos vossa dor. Mas deus nos guarde / de ter que dividir convosco – tinha 

graça!- /o muito que lucramos com vossa desgraça.” (BRITTO, 2012, p. 58). III - “E 

termina assim. Já vai tarde.” (BRITTO, 2012, p.59).  

As peças dialogam ironicamente com um interlocutor, de modo a transgredir 

regras sociais e morais dos provérbios e máximas parodiados. O tom irônico das “Três 

peças dispépticas” alonga-se até a série de poemas curtos e diretos de “Quatro bagatelas”: 

I - “Todas as soluções são boas,/ menos a que você escolher.” (BRITTO, 2012, p. 60).  

Há em Formas do nada, um poema seriado não comentado até o momento. Nele 

serão analisados, com mais vagar, seu traço fanopaico e sua relação com outra arte, no 

caso, a pintura. Trata-se da série “Tríptico com hotel e sirene”, poema que consegue 

transitar da écfrase à narrativa, por meio do recurso serial.  

O título do poema “Tríptico com hotel e sirene” anuncia seu caráter pictural. Nas 

artes plásticas, tríptico é uma “obra de pintura, desenho ou escultura, composta de três 

painéis: um central e fixo, e os outros dois laterais e móveis, ligados ao primeiro por 



 

 

dobradiças ou gonzos [As partes laterais podem dobrar-se sobre a parte central.]” 

(HOUAISS, 2007, s.p.). A moldura tríplice promove a integração das partes, mantendo a 

identidade de cada uma e gerando, na leitura intertextual, uma quarta identidade, advinda 

da união das imagens e da compreensão do relato por elas composto.   

O poema “Tríptico com hotel e sirene” anuncia as imagens que sintaticamente 

comporão o tríptico: hotel e sirene. Explícitas ou pressupostas, estas imagens estão 

presentes nas três partes do poema, sendo que a figura da sirene está enunciada em todas 

as partes e a figura do hotel só aparece no poema III, estando pressuposta na paisagem 

composta de prédios e tumultos urbanos, descrita pelo eu poético nos poemas I e II.  

A preposição “com” informa a matéria principal do tríptico, sendo coordenadas, 

em cada parte do tríptico, as imagens hotel/prédios e sirene, para a descrição da paisagem 

urbana em que se encontra o eu poético: 

 

Tríptico com hotel e sirene 

 I 

Esta avenida, os prédios complacentes  

que resistiram a uma e outra guerra: 

o tempo deles é o instante presente 

 

em que escrevo, e mais nenhum. Nada 

esperam. 

Dedicam-se à serena operação 

de preencher um pedaço de terra  

 

com aquela absoluta perfeição  

dos que, não tendo opção, jamais hesitam. 

(Aqui deve haver alguma lição, 

 

dessas que inspiram mudanças na vida, 

feito algum tronco truncado de Apolo. 

Mas tudo permanece na avenida 

 

como antes – exceção feita a um solo 

de sirene, dissonante e insistente,  

ao qual não chega a oferecer consolo  

 

a luz que se acendeu no pátio em frente.) 

 II 

Esta é a hora inaugural da noite. 

Toda a energia esbaldada do dia 

agora se recolhe compungida 

por trás de persianas. Seis e oito. 

 

Escurece. Os prédios olham de esguelha 

pro trânsito feroz, domesticado 

a custo. Uma sirene desgrenhada 

se esvai, desafinando. Seis e meia. 

 

Alguém no quarto ao lado liga um rádio. 

No corredor, uma risada breve 

responde a um inaudível comentário. 

 

Mais risos soltos: a noite promete. 

Lá fora está escuro – estamos em maio, 

o inverno se aproxima. Quase sete. 

 

 III 

 Hotel. Sexto andar. De 

súbito, a sirene – risco 

 vermelho na tarde.   

(BRITTO, 2012, p.19-21) 



 

 

A descrição espacial não bloqueia a narratividade do poema, pautada na reiteração 

e variação de temas e figuras, procedimento que aproxima écfrase e narração.  No poema 

I, há o predomínio da descrição da paisagem urbana e da lição que sua organização 

oferece ao eu poético escritor. A narratividade ocorre no terceto final, gerada pelo 

acionamento da sirene e da luz. No poema II, a descrição da domesticação da balbúrdia é 

acompanhada da sutil narratividade impressa na passagem das horas. No poema III, o 

substantivo prédios dá lugar a hotel, sendo lugar em que o tríptico está completo. 

Forma utilizada por muitos pintores para retratar cenas e fatos, inclusive 

religiosos, as acepções de tríptico, no campo das artes plásticas, focam sobre o painel 

central e fixo em sua relação com os outros dois, geralmente móveis. No poema em 

questão, as partes I e II apresentam a mobilidade da narração. Para isso, Britto promove 

variações de pontos de vista sobre a paisagem, como ensina a tradição a que o tríptico 

está ligado: “códice feito de três placas enceradas, sobre as quais se escrevia com um 

estilete, na Antiguidade” (HOUAISS, 2007, s.p.).  

A associação dos poemas ao tríptico utilizado na pintura, conduziria, por questões 

de localização, à leitura do poema II como centro fixo. Entretanto, a síntese promovida 

pelo poema III, sua força ecfrástica e a ausência de verbos possibilita seu deslocamento 

para o centro fixo, hipótese discutida a seguir.  

O espaço urbano é anunciado no poema I com seu contraponto, estaticidade e 

movimento. Os prédios alheios à guerra e à passagem temporal agenciam um tempo 

presente, ou melhor, uma atemporalidade que, ao eu poético escritor, oferece uma lição 

de vida, não fossem a sirene (que rompe, com seu ruído, o silêncio dos prédios imóveis, 

gerando o princípio da narratividade) e o acendimento da luz do prédio em frente, indício 

de transformações. O eu poético, localizável no emprego da primeira pessoa, “em que 

escrevo” (BRITTO, 2012, p.19), promove transferências de sentidos que geram 

importante metáfora do ato de escrever. Os prédios são figuras organizadas na paisagem, 

“com absoluta perfeição” (BRITTO, 2012, p.19), numa atemporalidade similar à do ato 

da escrita e numa situação análoga à vivenciada por Dafne, transformada em loureiro para 



 

 

esquivar-se do amor de Apolo. O episódio, poetizado nas Metamorfoses de Ovídio, é 

recriado no verso de Britto por meio tanto da pausa digressiva do eu poético, quanto da 

aliteração desconcertante que reforça, formalmente, o sofrimento da ninfa: “feito algum 

tronco truncado de Apolo.” (BRITTO, 2012, p.19).  

Para sustento da écfrase, até mesmo a digressão do eu poético é marcada pelo 

intertexto e pela metamorfose visual da ninfa. Écfrase, metalinguagem e mito apresentam 

o desconcerto da paisagem e do ato de escrever. Por meio do desdobramento de imagens, 

o eu poético vai da imobilidade e da organização sóbria e impávida dos prédios à 

reverberação acústica do “solo/ de sirene, dissonante e insistente,” (BRITTO, 2012, p.19). 

Som da sirene e imagem da luz são acionados simultaneamente, mas não apresentam 

relação semântica de implicação, embora fonológica e sintaticamente esta relação ocorra 

na rima de solo com consolo e no acender da luz, simultâneo ao solo de sirene.  

E se no poema I, temos o embate de um eterno presente representado pelos 

“prédios complacentes” e de uma ruptura provocada pelo ruído da sirene e pela luz acesa 

(princípio do anoitecer?); no poema II, a precisão temporal anuncia o mês de maio, início 

do inverno, e o gradativo anoitecer. Os sentidos da visão e da audição são apurados para 

captar o movimento do interior dos quartos e a domesticação do trânsito feroz. Nos dois 

primeiros quartetos, é notável o processo de interiorização predial. Gradativamente, 

acompanhando o anoitecer, este movimento passará para os corredores intersticiais e para 

o exterior dos prédios: “No corredor, uma risada breve” (BRITTO, 2012, p.20) e “Lá fora 

está escuro” (BRITTO, 2012, p.20). O lapso temporal, compreendido na parte II do 

Tríptico, vai das dezoito horas e oito minutos às quase dezenove horas, num decurso de 

menos de uma hora. O movimento de recolha e interiorização é mais extenso que o de 

exteriorização. Há vários segmentos que comprovam a interiorização: recolhe 

compungida, por trás de persianas, olham de esguelha, quarto, inaudível comentário. 

(BRITTO, 2012, p.20).  

É notável, no poema II, o movimento de contenção da composição, depois da 

“energia esbaldada do dia” (BRITTO, 2012, p.20). A escuridão exterior gera a 



 

 

especulação da interioridade e a apuração dos sentidos. No penúltimo verso, o eu poético 

se apresenta novamente em primeira pessoa, reforçando um espaço desdobrado do lá, 

então em relação com o aqui, agora: “Lá fora está escuro – estamos em maio,” 

(BRITTO, 2012, p.20). E se no poema I, o eu poético instaurou o ato da escrita como 

metáfora do espaço em que o prédio está situado; no poema II, o eu poético se situa 

temporalmente, no mês de maio. No poema I, o eu poético parece enunciar de um espaço 

externo, procurando focalizar a composição urbana de prédios, avenidas e sirene. No 

poema II, o eu poético está situado no interior do prédio: “Alguém no quarto ao lado liga 

um rádio.” (BRITTO, 2012, p. 20) e “Lá fora está escuro” (BRITTO, 2012, p.20). A 

variação do ponto de vista do eu poético oferece distintas perspectivas sobre o objeto. O 

jogo entre a paisagem externa e a interna está sintetizado no poema III que fecha o foco 

no hotel e na sirene, sendo lugar de convergência dos fatos e objetos. 

A parte III do poema, aqui será lida como a parte central do tríptico, mediadora 

das partes I e II, devido à síntese por ela promovida e à sucessão temporal da série. A 

parte III desenvolve-se à tarde, portanto antes do anoitecer anunciado na parte II, 

aproximando-se temporalmente do crepúsculo vespertino da parte I.   

A alta carga visual do poema III e a inusitada sinestesia da metáfora da sirene 

(verso 3) dão a esse terceto forte carga poética, não só pela presença de aliterações e 

assonâncias, mas pelas cesuras que interrompem os versos, ora formalizando a 

subitaneidade da audição da sirene (cesura entre os versos 1 e 2), ora focalizando e 

enfatizando a cor da sirene e seu deslocamento rápido (cesura entre os versos 2 e 3). 

A fanopéia, no poema III, é evidente. É possível lê-la como mediadora e, 

principalmente, como momento de síntese das partes I e II, notável, inclusive, no fato de 

que o poema III apresenta três versos, estando no verso 1, o hotel; no verso 2, a sirene e 

no verso 3, o espaço de tempo colorido de vermelho. Sem perda de narração, o poema III 

consegue conciliar a pintura da paisagem com o som/cor da sirene em seu princípio de 

atividade. O eu poético se distancia e objetiva seu olhar na construção pictórica do 

tríptico, sendo hotel e sirene, elementos compositivos fundamentais da paisagem.  



 

 

A análise do estrato fônico do poema “Tríptico com hotel e sirene” informa que a 

parte I apresenta 16 versos decassílabos heroicos e sáficos, em terza rima (exceção para 

a última estrofe de único verso). O texto II apresenta estrutura do soneto, sendo 14 versos 

decassílabos heroicos e sáficos, com predomínio da rima toante. Por outro lado, o poema 

III contém somente 3 versos livres e métrica variante de 5 a 7 sílabas. Nota-se o 

movimento de contenção dos poemas, não só do número de versos, mas do número de 

sílabas métricas. 

Outra questão a notar é a ambiguidade de vocábulos como “risco” e “vermelho”, 

no poema III. Os termos compreendem ao menos dois campos semânticos, sendo que o 

substantivo risco pode significar tanto provável perigo, quanto traço colorido ou esboço 

de um projeto arquitetônico ou pictórico. Por seu turno, o adjetivo e possível substantivo 

vermelho apresenta-se dicionarizado como o que tem a cor do sangue. Sua ambiguidade 

é construída no poema, pois vermelho enuncia tanto a cor da sirene quanto, por relação 

metonímica e leitura indicial, do ocaso solar ou de um veículo com sirene, em processo 

de deslocamento. Em síntese, “risco” e “vermelho” estão correlacionados com o sinal de 

advertência e, simultaneamente, com o traço fanopaico do tríptico.  

Entre a écfrase e a narração, o poema III promove a sucessão de imagens e o 

desdobramento de pontos de vista. A inexistência de verbos e predicados gera elipses que 

pluralizam o ponto de vista e desdobram os sentidos do poema III. O verso 1 pode 

apresentar o eu poético observando a rua, localizado no sexto andar do hotel, surpreendido 

pela sirene e velocidade do carro que a emite. Ainda é possível situar o eu poético fora 

do prédio, sendo o ruído da sirene proveniente do interior do hotel, anúncio de algo 

inesperado e indesejado que capta a atenção do eu poético transeunte.  

A construção metafórica da sirene, lida tanto no travessão que a torna similar à 

expressão “risco/vermelho na tarde.” (BRITTO, 2012, p.21), quanto na ausência verbal, 

somada ao título do poema, permitem a leitura do poema III como o momento de síntese. 

O contraponto estaria na presença, no poema I, dos prédios estáticos, às vezes silenciosos 



 

 

e, no poema II, das ruas de trânsito frenético e ruidoso. Tese e antítese dos poemas I e II 

estariam sintetizadas no poema III.  

A pintura com palavras do poema III permite a leitura silogística de “Tríptico com 

hotel e sirene”, reafirmando a sucessão serial das partes do poema e sua unidade 

promovida pela moldura do tríptico. 

 

Considerações finais: 

A série como procedimento literário revela a consciência de Paulo Henriques 

Britto do material poético, desdobrando sua poesia em vários planos: o narrativo, o 

pictórico e o intertextual. A seriação apresenta a dificuldade de construção de objetos 

sólidos, os momentos ímpares de fratura na sucessão banalizada dos fatos, a incompletude 

do eu poético e das situações apresentadas, o diálogo com outras artes e linguagens. 

Quando comparado ao uso da série pelo poeta João Cabral, são notáveis as 

diferenças intencionais de procedimentos adotados por Britto. Cabral concretiza seu 

objeto e a série lhe dá solidez, evitando os estilhaços afirmados na poesia de Britto. 

Enquanto seu eu poético instaura diálogos, por vezes irônicos, com o interlocutor, Cabral 

objetiva a presença do eu poético, evitando a primeira pessoa.  

No poema “Tríptico com hotel e sirene”, a tensão entre a temporalidade da 

narrativa e a espacialização do tríptico resulta um texto plural, capaz de fusionar técnicas 

e métodos pictóricos e literários, numa riqueza expressiva habitual à poesia de Britto. A 

série favorece a união da écfrase e do fundo narrativo, elementos que promovem a força 

visual, sonora e sinestésica do poema, aproximando tempo da poesia e espaço da pintura.  

A metalinguagem, nos poemas seriados, oferece a marca da ação em processo, 

relacionada à dificuldade de escrever, à banalidade do ato, a seus erros e riscos do acaso, 

temas recorrentes em Formas do nada.  



 

 

A série ordena e expõe procedimentos e processos, pode promover intertexto e 

instaurar certa pluralidade de vozes e de pontos de vista. Cada novo poema nas séries 

criadas por Britto evoca um dado novo ou um novo olhar sobre o conjunto da obra, 

acrescentando-lhe informações, impressões e poesia. 
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