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A PROSA CRÍTICA DE SEBASTIÃO UCHOA LEITE: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES 

 

  André Vinícius Pessôa (UERJ/CAPES/FAPERJ)1 

 

RESUMO: Após uma breve e panorâmica exposição sobre a atividade crítica do poeta 
pernambucano Sebastião Uchoa Leite, o texto tem como foco apresentar algumas considerações 
específicas sobre os seus ensaios metacríticos. Nesses ensaios, ao analisar e debater a prosa 
crítica de Octavio Paz, Otto Maria Carpeaux e Alexandre Eulálio, o poeta desvela 
progressivamente não apenas os procedimentos desses autores, mas também, em um jogo de 
espelhamento, os seus próprios, utilizados ao longo de sua obra crítica. À medida que apresenta 
as características dos autores que analisa, Uchoa Leite revela a si mesmo como produtor de uma 
prosa crítica pouco convencional face à crítica tradicional, por conter elementos poéticos-
ficcionais e não se ater ao campo exclusivo da análise literária. Para a composição do texto 
apresentado, foram usadas as seguintes fontes bibliográficas: considerações sobre a prosa crítica 
do poeta, efetuadas por Luiz Costa Lima; uma entrevista concedida pelo próprio Uchoa Leite a 
Flora Süssekind, Beatriz Bracher e João Guilherme Quental; um artigo de Adolfo Montejo 
Navas sobre a interpenetração de crítica e poesia na sua obra; o livro que reúne sua obra poética, 
Poesia completa; e, finalmente, os seus livros de crítica, Participação da palavra poética – do 
Modernismo à poesia contemporânea; Crítica clandestina; Jogos e enganos; e o póstumo 
Crítica de ouvido, com destaque para a leitura dos ensaios “Octavio Paz: o mundo como texto”, 
“Carpeaux e Alexandria” e “O observador privilegiado”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sebastião Uchoa Leite. Poeta-crítico. Ensaio.  

 

O crítico e teórico Luiz Costa Lima, em “Sebastião Uchoa Leite em prosa e 

verso” (2002), reconhece o poeta, tradutor e ensaísta Sebastião Uchoa Leite como um 

dos representantes de uma estirpe bastante rara entre nós: a dos poetas-críticos. “Como 

ele, haviam sido apenas o Machado do ‘Instinto de Nacionalidade’ e do ‘Eça de 

                                                           
1 Vinculado à Pesquisa de Pós-Doutorado “O poeta-crítico no Brasil: tradição e contemporaneidade – 
ensaísmo crítico de poetas na literatura brasileira dos séculos XX e XXI”, coordenada pelo Prof. Roberto 
Acízelo Quelha de Souza, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, com Bolsa de Apoio 
da Capes/Faperj. 
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Queirós’, o Cabral de Joan Miró, Mário Faustino e Haroldo de Campos” (2002, p. 215), 

escreveu o crítico. A afirmação de Costa Lima, face à tradição do poeta-crítico no 

Brasil, soa excessiva em seu rigor, pois muitos outros poetas desde o século XIX e, 

especialmente, a partir do século XX também enveredaram pelos caminhos da crítica, e 

outros tantos a incluíram no interior de sua poesia, com a prática da metapoesia, como 

fez o próprio Uchoa Leite. No entanto, a mesma afirmativa tempos depois ganharia um 

sentido mais preciso, em Sebastião Uchoa Leite: resposta ao agora (2012), pequeno 

livro que Costa Lima escreveu sobre a obra do poeta. Ao se referir à prosa crítica de 

Uchoa Leite, o renomado crítico afirma que o poeta “se integra ao pequeno grupo [...] 

de escritores que, ainda quando seja mínima sua contribuição ensaística (como Machado 

e João Cabral), mostram que dispunham de um invejável talento teorizante” (2012, p. 

86). A distinção, que inclui o estatuto da teoria como um diferencial valorativo nos 

textos de Uchoa Leite, é assim reforçada por Costa Lima:  

Para estarmos certos de que não escapa o que queremos acentuar, 
reiteramos: em todos os tempos, e não só entre nós, o exercício crítico 
tanto pode se restringir ao âmbito da análise concreta de peças 
separadas como se ampliar até seu âmbito teórico. [...] Sebastião 
pertence a esse segundo pequeno grupo” (2012, pp. 86-87). 

 

Quando comenta o ensaio “A mentira como linguagem: notas sobre um 

personagem de Canetti”, do livro Jogos e enganos (1995), Costa Lima destaca na escrita 

de Uchoa Leite “a presença de um crítico cuja competência não era apenas pragmática, 

isto é, restrita às obras particulares que abordava, senão que capaz de enfrentar questões 

teóricas, com uma acuidade pouco frequente” (2012, p. 84). 

Amigos desde os tempos de juventude na cidade de Recife, Costa Lima 

participava, com Uchoa Leite, o também crítico João Alexandre Barbosa e o poeta Jorge 

Wanderley, de um grupo que compartilhava interesses comuns. Em entrevista concedida 

a Flora Süssekind, Beatriz Bracher e João Guilherme Quental2, Uchoa Leite afirmou 

que quando moço recebeu muitas informações sobre literatura e teoria, especialmente de 

Costa Lima e Barbosa, e se considerava “batizado criticamente pelos dois” (2014, p. 

216). Leitor assíduo de Paul Valéry nesses anos de formação, Uchoa Leite dizia ter 

tirado do poeta e crítico francês a lição sobre a consciência de seus próprios limites. Por 

                                                           
2 Publicada na revista 34 Letras, n.7, em março de 1990.  
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isso mesmo assumia-se crítico, mas, ao contrário do que afirmou o amigo e apesar de ter 

se graduado em Filosofia, não se via como um teórico: 

Eu sabia muito bem que jamais chegaria a ser um crítico ou um 
teórico, na trilha em que Luiz e João Alexandre estavam. Porque sabia 
que eu não era uma cabeça de teórico. Eu faço uma distinção, que eu 
acho que é uma distinção importante e que, aliás, outras pessoas já 
fizeram. Acho que há mentalidades teóricas e há mentalidades críticas, 
são coisas bem distintas. É claro que uma coisa pode ser acompanhada 
da outra, mas não estão necessariamente juntas. Há pessoas que sabem 
articular uma conceituação teórica e, no entanto, na hora de fazer as 
distinções, que é mais uma peculiaridade da mentalidade crítica, elas 
às vezes falham. E outras, que sabem fazer muito bem as distinções, 
têm uma cabeça crítica, mas na hora de elaborar teoricamente aquilo, 
não têm essa capacidade de articulação. Eu sempre me classifiquei 
mais como uma cabeça crítica do que uma cabeça teórica. Sempre tive 
a consciência de que posso escrever crítica, ensaios, artigos – em geral 
ficar no limite do pequeno texto (2014, p. 216).  

 

Paralelamente à sua atividade de poeta e tradutor3, que se estendeu de 1960 a 

2002 (ano em que faleceu), Uchoa Leite cultivou uma vigorosa e densa prosa crítica. 

Essa produção encontra-se disponível em quatro livros de ensaios, a saber, Participação 

da palavra poética – do Modernismo à poesia contemporânea (1966); Crítica 

clandestina (1986); Jogos e enganos; e o póstumo Crítica de ouvido (2003).  

Em Participação da palavra poética, num tom direto, didático e simples, Uchoa 

Leite analisa cronologicamente as obras de diversos poetas brasileiros, de Gregório de 

Matos a contemporâneos seus, como João Cabral de Melo Neto e Haroldo de Campos, 

passando por poetas até então pouco comentados, como Sousândrade, Murilo Mendes e 

Jorge de Lima. Sua abordagem, centrada no conceito de participação, objetiva detectar 

nos versos desses poetas um maior ou menor grau participativo, isto é, crítico, face à 

realidade. A “vontade de participação”, revista em cada caso estudado, aparece como 

responsável por determinadas estruturações da forma poética. Na tarefa de “traçar de 

cada poeta ou grupo de poetas um retrato de suas respectivas atuações críticas” (1966, p. 

8), Uchoa Leite intenciona redimensionar o cânone da poesia brasileira. Em nota 

                                                           
3 Como poeta, Uchoa Leite publicou: Dez sonetos sem matéria (1960); Antilogia (1979); Isso não é 
aquilo (1982); Obras em dobras (1989); A uma incógnita (1991); A ficção vida (1993); A espreita (2000); 
e A regra secreta (2002). Como tradutor, assinou trabalhos como a tradução de Aventuras de Alice no 
País das Maravilhas e Através do espelho e o que Alice encontrou lá, de Lewis Carroll; O perseguidor, 
de Julio Cortázar; as Crônicas italianas, de Stendhal; a poesia de François Villon e Christian 
Morgenstern; e ainda vários ensaios de diversos autores, como Octavio Paz e Max Horkheimer.  
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explicativa à publicação do livro, o poeta confessa que na sua fatura “não pretendeu se 

furtar às suas predileções pessoais adotando um tom imparcial ao tratar de cada poeta ou 

de cada grupo e/ou movimentos poéticos” (1966, p. 7). Uchoa Leite, desse modo, 

inaugura sua prosa crítica num tom interessado, assumindo a contradição estabelecida 

entre o caráter paradidático de sua exposição e o “caráter pessoalista da escolha de 

temas e autores” (1966, p. 7). 

Vinte anos depois, em 1986, foi a vez de Crítica clandestina, que adota o gênero 

ensaio em sua radicalidade. Além de tratar de temas como a prosa crítica de Octavio Paz 

e Otto Maria Carpeaux (incluídos na seção “Metacrítica”), a prosa de Lewis Carroll e 

Leopardi, e a poesia de Marcelo Gama, João Cabral de Melo Neto e Marianne Moore, o 

livro transita por diversas linguagens artísticas, com textos sobre música, tradução e 

histórias em quadrinhos. Ao fim, apresenta uma resenha sobre cultura popular que, em 

seu aparente deslocamento temático, completa a edição.  

Em Jogos e enganos, publicado nove anos após Crítica clandestina, Uchoa Leite 

adensa as reflexões anteriores e introduz nas suas análises o conceito de jogo, 

inseparável da intenção lúdica que o acompanha. Com textos escritos entre 1988 e 1994, 

expõe o próprio autor na nota introdutória que o livro reflete certa gratuidade na 

apresentação dos temas debatidos, resultante de uma postura assumidamente 

idiossincrática e casual. Exceto pela inclusão do ensaio “O paradoxo da tradução 

poética: notas sobre o pequeno e o grande jogo na poesia de François Villon”, feito sob 

encomenda para um colóquio dedicado ao tema “A interpretação”, realizado em 1988 

na UERJ, a sequência textual de Jogos e enganos não se pauta por diretrizes de ordem 

acadêmica. Prefere recusar um determinado código linguístico e uma ordem específica 

no desenvolvimento de suas ideias. Tampouco cultiva a pretensão à unidade temática, 

pois deve ao acaso a sua coesão interna. A afirmação é do próprio Uchoa Leite: “A 

unidade que adquiriu, se é que isso pode ser afirmado sem dúvidas, resultou dos acasos 

e dos interesses suscitados por estímulos diversos” (1995, p. 7). “O acaso – talvez 

aquele mallarmaico que nenhum lance de dados jamais abolirá – é o seu único ídolo” 

(1995, p. 7), escreve o poeta sobre o livro, no qual abordagens sobre os quadrinhos de 

Winsor McCay e obras cinematográficas variadas, com referências a um vasto material 

fílmico, encontram-se no mesmo plano interpretativo de obras poéticas consagradas, 

como a de François Villon, por ele traduzida, e ficcionais ou ensaísticas, como a de 

Elias Canetti. O poeta, na nota que abre o volume, destaca três pontos que integram os 
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ensaios apresentados: o interesse lúdico predominante; a questão da linguagem; e a 

predominância e a coexistência de antinomias temáticas estruturais – como verdade e 

mentira, realidade e ficção – nas suas análises.  

No seu livro póstumo, Crítica de ouvido, dividido em três partes distintas, a 

saber, “De poesia e de poetas”, “De prosa e de crítica” e “Imagem e linguagem”, Uchoa 

Leite mais uma vez prima pela diversidade de temas apresentados e a capacidade de 

transitar entre linguagens variadas, como poesia, ficção, crítica literária, cinema, 

histórias em quadrinhos, desenho e fotografia. Nessa obra, também marcada pelo 

hibridismo dos materiais e das fontes, são revisitados e desenvolvidos vários temas 

anteriormente interpelados pelo poeta.  

No artigo que escreveu sobre o hibridismo da produção de Uchoa Leite, 

intitulado “Poesia, crítica e vice-versa” (2014), Adolfo Montejo Navas alude a uma 

“capacidade de translação intelectual para transitar por universos dissimiles” (2014, p. 

83) que “não só oferece um corpus heterogêneo, como permite o jogo das referências 

cruzadas” (2014, p. 83). Tais referências contidas nas análises críticas de Uchoa Leite se 

apresentam também interferentes na sua produção poética. A intrínseca relação entre 

sua poesia e sua obra crítica se evidencia nas diversas interpenetrações conceituais que 

o poeta estabelece. Inclusive, de uma perspectiva autoespeculativa, alguns poemas seus 

versam direta ou indiretamente sobre o exercício crítico4.  

Diante do conjunto desses entrelaçamentos, focaremos aqui um traço peculiar da 

prosa de Uchoa Leite, não menos transtextual que os demais. Trata-se da crítica da 

crítica, ou a metacrítica. Os ensaios do poeta destinados à leitura de obras críticas afins 

revelam determinados e determinantes pontos de contato com os seus próprios 

procedimentos. Íntimas conexões são estabelecidas por meio de enumerações de 

diversas posturas críticas, às quais o poeta se filia ao decidir pelos direcionamentos que 

veicula. Para tanto, Uchoa Leite faz uma distinção entre dois tipos de crítica: uma que 

se apoia numa metodologia explícita e outra cuja metodologia não chega a se definir. O 
                                                           
4 Alguns exemplos: “Método: A obsessão – janela aberta/Contra o veneno irrespiratório –/Compreendam-
me/É um método/Não um laboratório/Ou uma metáfora do vento/Mas o ar do respirar (A espreita, 1998) 
(2015, p. 383); sobre a arte de pensar: pelo jardim/seguia-me/a cogitar calculado o cágado/se eu 
parava/ele também/o olhar/interrogante/estoico/e nada arrogante (A regra secreta, 1999) (2015, p. 418); 
“antimétodo: Desoriento-me/Sem qualquer método/Ou sem/Qualquer fim/Vou e não vou/Mas vou/Caio 
sem qualquer/Alarde/O que é/E não é: mas é/Desorientar-me/ É meu antimétodo” (A regra secreta, 2002) 
(2015, p. 447); “antimétodo 2: Pouco a pouco/Embaralho tudo e nada/Sou meu 
próprio/Espantalho/Fujo/De mim mesmo/Finjo-me/Da minha própria/Esfinge/Perdido em meu próprio 
labirinto/Sou o que sou/Ou minto? Será isso/Uma regra secreta? (A regra secreta, 2002) (2015, p. 448).  
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primeiro caso atende à crítica propriamente dita, em suas fronteiras disciplinares bem 

demarcadas. O segundo caso é o dos poetas-críticos. No entanto, diz o poeta, em ambos 

“se encontra coerência metodológica interna” (1986, pp. 11-12). E é justamente essa 

coerência que o poeta persegue nas suas investigações.  

Em “Octavio Paz: o mundo como texto”, Uchoa Leite alude à conjunção poesia 

e crítica como uma consequência da era moderna face à “desagregação do romantismo, 

do culto da individualidade criadora” (1986, p. 7), momento em que a crítica, rebelde à 

ideia do mistério da criação poética, passa a analisar o fenômeno criador. Porém, ao 

operar contraditoriamente, por ser “atividade de dúvida, mais do que de esclarecimento 

da dúvida” (1986, p. 8), a crítica poética assume uma linguagem circular.  

Dúvida, ambiguidade, contradição: esses valores, que parecem 
próprios da criação poética, são também valores da crítica moderna, 
pós-romântica. Quando se é crítico e poeta ao mesmo tempo, a 
tendência circulatória da linguagem se acentua e a tensão entre os dois 
polos – o Eu e o mundo – torna-se maior. Embora os críticos-poetas, 
por estarem mais colados ao objeto da reflexão, geralmente o próprio 
ato de criação poética, tenham mais condições de apreensão deste, de 
seu mecanismo interno e de suas relações com o mundo exterior 
(1986, p. 8).  

 

Essa circularidade é notada por Uchoa Leite na prosa crítica do escritor 

mexicano, em que crítica e poesia “interferem uma na outra, há nelas frequente 

intercorrência de signos: são dois modos de exprimir a mesma apreensão do real” (1986, 

p. 9). O método crítico de Paz mostrado por Uchoa Leite consiste em “cercar o tema, 

desdobrá-lo, ramificá-lo em várias direções, detendo-se para lançar novos interrogantes, 

em suma, de exorcizá-lo pela linguagem poética” (1986, p. 10). Método poético que se 

utiliza da redundância sistemática de determinados termos como estratégia de 

aproximação do objeto e, consequentemente, tende à linguagem barroca resultante do 

constante uso de oposições dialéticas. “Assim, se a poesia é ‘ocupação capaz de 

transformar o mundo’, ela é também ‘prece ao vazio, diálogo com a ausência’; se é 

‘exorcismo, conjuração, magia’, é também ‘expressão histórica de raças, nações e 

classes’” (1986, p. 11), escreveu Uchoa Leite.  

O caráter enumerativo e reiterativo une-se ao dubitativo nas expressões 

utilizadas por Paz, e esse tom suspensivo e interrogante define um jogo de hipóteses 

críticas que tendem muito mais à interpretação do que à análise. “Como pode, 
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entretanto, sendo afirmativo, ser também dubitativo?” (1986, p. 12), pergunta Uchoa 

Leite. A resposta a essa pergunta estaria na consciência da inerente ambiguidade da 

linguagem e de sua plurissignificação. Paz concebe a linguagem como poética desde a 

sua origem. O mundo se apresenta como um grande texto em que a poesia é a sua 

metáfora mais significativa. Desse modo, é correto dizer que “tudo é texto, já que tudo é 

linguagem” (1986, p. 19), como escreveu Uchoa Leite. Nessa ampla perspectiva, o 

método correspondente do poeta e crítico mexicano atende a todo e qualquer 

desdobramento possível. Paz, ciente da unidade fundamental da linguagem, não se 

prende apenas à ocupação comum de um crítico literário, ao expandir seus interesses a 

outros campos da arte e do conhecimento.  

No texto “Carpeaux e Alexandria”, Uchoa Leite, ao comentar a prosa crítica de 

Otto Maria Carpeaux, ressalta o fato de o crítico ultrapassar os limites da indagação 

estético-literária e ocupar outras áreas conexas, como a reflexão histórico-social, o 

comentário biográfico e até alguns fatos anedóticos. Como, então, classificar os ensaios, 

os pequenos estudos, os comentários, os artigos ligeiros e as ficções críticas desse 

escritor? Uchoa Leite repele de imediato uma “idolatria metodológica” que incidiria 

numa postura incapaz de considerar como crítica o trabalho de Carpeaux, classificando-

o apenas pejorativamente como “jornalismo” e seus desdobramentos. O poeta também 

não se alinha às considerações de quem vê no crítico tão somente a pecha de um erudito 

egresso de “mundos mais luminosos”. Uchoa Leite, ao defendê-lo de ambas as posições, 

que considera equivocadas, ressalta o interesse de Carpeaux pela criação literária. Com 

foco no modo de proceder do crítico, alude ao ensaio “A torre”, que 

[...] pode ser tomado como lição do processo [...] em que se persegue 
um tema oculto através de um modelo paradigmático de reflexão. A 
perseguição do tema, aliás, lembra o processo musical da fuga e 
remete, assim, ao interesse de Carpeaux pela música. E, por 
associação, remete a outro recurso igualmente musical, o leitmotiv. Ou 
seja, a perseguição do tema através do leitmotiv construído por uma ou 
várias citações. Estas não são, em Carpeaux, um recurso de erudição. 
Surgem como elementos casuais, por vezes até aleatórios, 
aparentemente, em relação ao tema tratado (1986, p. 32). 

 

Uchoa Leite, ao comparar os trâmites desse procedimento a certas construções 

poéticas livres de normas e metodologias fechadas, situa Carpeaux num lugar que não 

pertence nem aos críticos sistemáticos, nem tampouco aos eruditos. A produção do 

crítico austríaco naturalizado brasileiro encontra-se, portanto, mais próxima de um 
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ensaísmo isento de intencionalidade metódica e de uma construção poético-ficcional. A 

montagem e a colagem, que fornecem aos textos de Carpeaux a impressão de um 

mosaico de citações e temas, ou alude a uma espécie de quebra-cabeças fragmentado e 

avultado por elementos paradigmáticos que o leitor, por sua vez, procura reunir, é 

transvisto por Uchoa Leite como um recurso constante da literatura moderna.  

Em “O observador privilegiado”, texto sobre o ensaísmo de Alexandre Eulálio, 

Uchoa Leite reconhece no crítico um “defensor da ‘organicidade subterrânea do 

ensaísmo crítico’ de escritos ocasionais” (2003, p. 95). Uma das marcas de Eulálio é o 

caráter aleatório de sua escrita, que se contrapõe à disciplina acadêmica 

tradicionalmente praticada nas universidades. Nesse sentido, o crítico dispõe de um 

“pensamento ensaístico englobante, essencialmente interpretativo” (EULÁLIO apud 

LEITE, 2003, p. 96), avesso a generalizações em que “a instrumentalização de saberes 

complementares” (EULÁLIO apud LEITE, 2003, p. 96) funciona como uma operação 

hermenêutica. Uchoa Leite destaca a plasticidade da pena de Eulálio, que atravessa 

fronteiras conceituais, passando de territórios de maior densidade intelectual a outros 

mais leves e poéticos, inclusive quando tende a uma escrita de si.  

Uma plasticidade que adapta ao seu objeto. Às vezes é este objeto 
mesmo aquilo em que o autor se reflete. Ao falar de inquietações que 
se transmutavam em situações diversas, a propósito de Paulo Prado ou 
Sérgio Buarque de Holanda, é de si mesmo que fala. Ao falar, a 
propósito de Thomas de Quincy, das “pesquisas de um imaginário em 
liberdade”, faz o seu mais adequado retrato (2003, p. 102). 

 

A autorreflexidade transvista por Uchoa Leite na prosa de Eulálio retrata o 

próprio poeta e crítico pernambucano, que também se vê diante do espelho quando 

pratica a metacrítica. O repertório de temas abordados por Uchoa Leite não apenas 

indica suas influências mais radicais, mas as embaralha no jogo de sua escrita 

especulativa. O labirinto produzido vem a ser o índice de uma crítica poética capaz de, a 

cada lance de dados, espelhar a si mesma numa figuração onde quem refere, o referente 

e a referência se constituem no mesmo e único elemento crítico e poético.  

Muitas considerações críticas efetuadas por Uchoa Leite sobre Paz, Carpeaux e 

Eulálio servem a esse jogo de espelhamento – consciente e proposital, que ironicamente 

(e clandestinamente) assume um teor autoficcional, resultante dinâmico do próprio 

movimento formativo de Uchoa Leite a ser revelado passo a passo ao leitor com base 
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em suas seleções temáticas e em seus posicionamentos junto aos materiais apresentados. 

Importa assinalar, como fundamento a possíveis releituras e novos cruzamentos 

metacríticos, que o próprio da crítica desses autores, desvelado progressivamente pelo 

tradutor de Lewis Carroll, pode até dispensar por parte de quem pretende investigar sua 

prosa crítica a pertinência de outras referências, pois aquelas que correspondem 

diretamente ao seu proceder já se encontram interiorizadas e espelhadas pela escrita 

metacrítica do poeta.  
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