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O POETA-CRÍTICO NA CONTEMPORANEIDADE: UNIVERSIDADE E 

INTERNET1 

 

André Vinícius Pessôa (UERJ/CAPES/FAPERJ)2 

 

RESUMO: O texto apresenta um debate sobre a crítica literária brasileira com base na sua 
história de polêmicas e direcionamentos, tendo como foco a atividade dos poetas-críticos face a 
essa tradição e na atualidade. Reforçada pela perspectiva da internet como propulsora de um 
descentramento temático e regional não apenas da atividade literária, mas do próprio exercício 
da crítica, e a universidade como impulsionadora e abalizadora de determinados procedimentos 
de escrita, a atuação desses poetas-críticos, antes excêntricos às discussões sobre a crítica 
literária brasileira, segue não apenas paralela, mas interferente nos destinos da atividade crítica 
como um todo. Um exemplo dessa interferência é apresentado em uma breve pesquisa sobre o 
conjunto de referências críticas ao livro Corpo de festim, de Alexandre Guarnieri, recentemente 
publicado, e uma exposição panorâmica sobre o lugar do poeta-crítico na contemporaneidade. 
As fontes bibliográficas que auxiliaram essa reflexão encontram-se em ensaios de Vera Lins, 
Flora Süssekind, José Luiz Jobim, Alberto Pucheu e Renato Rezende.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Crítica literária brasileira. Poeta-crítico. Internet. Universidade.  

 

A crítica literária brasileira hoje convive com a emergência da internet através 

da prática da escrita em blogs, sites e redes sociais, que se configuram como suportes de 

amplo alcance e responsáveis pela disseminação de conteúdos diversos. Também palco 

                                                           
1 Texto apresentado anteriormente no I Congresso Internacional Poesía y Crítica: perspectivas 
contemporâneas – México-Brasil, realizado na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidad Nacional 
Autónoma de México – UNAM, na Cidade do México, em 24 de fevereiro de 2016, com o título “O 
poeta-crítico e a poesia brasileira contemporânea: diálogos e interferências”. 
2 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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dessa crítica, a internet a disponibiliza tanto em suas formas consagradas quanto 

inauguradoras. Somada (e unida) à multiplicidade da sociedade em rede, e muito 

anterior a ela, está a experiência acadêmica, cujas produções críticas, registradas em 

dissertações, teses, resenhas, ensaios e artigos, desde muito tempo fornecem bastante 

material nesse campo. Tomamos esses pontos, internet e universidade, ambos sob o 

signo da expansão, e lhes acrescentamos mais um: a atuação nesse contexto do poeta-

crítico.  

Vera Lins, em “A tradição moderna do poeta-crítico” (2005), localiza essa 

tradição a partir da modernidade inaugurada pelo romantismo alemão, e, em seguida, 

com Edgar Allan Poe e Charles Baudelaire, estendida nas obras de Novalis, Stéphane 

Mallarmé e Paul Celan, em que “o poeta-crítico geralmente se desdobra em crítico-

poeta, aquele que, além da poesia, exerce o ensaio crítico” (2005, p. 158). Lins aponta 

como circunstância decisiva para essa tradição a interferência da atividade poética na 

escrita crítica. A dúvida, a ambiguidade e a contradição, “valores próprios da criação 

poética e valores da crítica moderna pós-romântica” (2005, p. 159), são instâncias 

assumidas pelos poetas-críticos, posto que “na crítica do poeta tudo é suspensivo e 

interrogante” (2005, p. 159). O ensaio crítico, que “se radicaliza e se torna um gênero, 

lugar onde se problematiza no intervalo entre o poético e o filosófico” (2005, p. 165), 

segundo Lins, enquanto “gênero agônico, porque gênero de problematização” (2005, p. 

165), é desenvolvido em sua radicalidade pelos poetas-críticos.  

No Brasil, a tradição do poeta-crítico, com os esforços de Mário e Oswald de 

Andrade, e, posteriormente, no trabalho dos irmãos Campos, entre outros exemplos, se 

construiu paralelamente como “a outra voz” de Octavio Paz (2001), fundida ou não à 

reconhecida tradição da crítica literária brasileira. No entanto, apesar desse caráter 

aparentemente periférico, no século XXI podemos vislumbrá-la não apenas em sua 

importância histórica, mas em sua vigência nas narrativas contemporâneas, tanto no 

campo específico da poesia e da crítica literária quanto nos textos que propõem a 

distensão ou mesmo a dissolução dessas fronteiras. Inclusive onde as características do 

ensaio aparecem em gêneros textuais mais imediatos e breves, como o artigo acadêmico 

e a resenha.  

Flora Süssekind, em “Rodapés, tratados e ensaios: a formação da crítica 

brasileira moderna” (2003), discorre sobre o antagonismo estabelecido entre divergentes 

posições estratégicas e metodológicas, provocadoras de uma história de polêmicas e 

disputas por espaços hegemônicos no campo da produção cultural brasileira no século 
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XX. A autora se refere a uma tensão declarada, ocorrida em meados da década de 1940, 

entre o modelo de crítica impressionista, a “crítica de rodapé”, pautada na imagem do 

“homem de letras”, o bacharel, cujo veículo era o jornal, e o modelo ligado à 

especialização acadêmica, representado pelo crítico universitário, ou o “crítico-

scholar”, interessado na formação de seus pares e com atuações livrescas e de cátedra. 

Nesse ínterim, a célebre polêmica entre Álvaro Lins e Afrânio Coutinho, dois baluartes 

desse antagonismo, representou por um bom tempo a disputa pela hegemonia do 

discurso crítico junto ao público interessado nos debates e nas questões proporcionadas 

pelo fenômeno literário. As áreas de domínio e prestígio do crítico universitário foram 

sendo ampliadas e duas figuras paradigmáticas se destacaram a partir de suas próprias 

linhas de força: o próprio Afrânio Coutinho, tributário de uma crítica estética, e o 

sociólogo Antonio Candido, com o seu “jogo dialético” e a sua “metodologia dos 

contrários”. Os demais textos acadêmicos produzidos nesse e a partir desse contexto 

tiveram no ensaísmo crítico um acréscimo notável de densidade conceitual. A partir de 

fins dos anos de 1960, com a criação e a ascendência das faculdades de Letras, 

concomitante à expansão da rede universitária no país, a disputa pela hegemonia na 

crítica literária brasileira passou a ser entre a imprensa, agora apegada à sedução do 

consumo e das linhas editoriais, e a universidade, dividida “entre um saber que se pensa 

e outro que se contenta com a própria reprodução” (2003, p. 33). A “terceira margem” 

desse processo, apontada por Süssekind, estaria nos consistentes trabalhos de Luiz 

Costa Lima, Roberto Schwarz e Haroldo de Campos, críticos-teóricos com trânsito nas 

universidades e prestígio reconhecido no mercado editorial; e no ensaísmo praticado por 

Silviano Santiago, Heloísa Buarque de Hollanda, João Alexandre Barbosa, Davi 

Arrigucci Jr., José Guilherme Merquior, entre outros. 

O poeta-crítico, especialmente o que tem na sua prática o ensaísmo, aparece em 

algumas passagens do texto de Süssekind, mas sem ser caracterizado como tal. Não há 

um registro específico sobre a sua atividade. Sua influência nos percursos da crítica 

literária brasileira, quando notada pela autora, se dá por motivos não específicos aos de 

sua própria linhagem. Casos de Mário de Andrade, pertencente ao solo comum da 

crítica jornalística, ou citado por Afrânio Coutinho como representante de uma crítica 

estética; Oswald de Andrade, como antagonista de Candido, defensor de uma crítica 

personalista e representante da crítica-crônica (atividade que também marcou a atuação 

de Manuel Bandeira como crítico); Mário Faustino, importante crítico com a sua página 

“Poesia-Experiência” no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil em fins dos anos 
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de 1950, num momento em que os suplementos literários dos jornais viviam uma fase 

prolífica; Haroldo de Campos, exemplo de crítico-teórico, ou quando questiona as 

posições de Antonio Candido e reconhece os esforços de Afrânio Coutinho no estudo do 

período barroco no Brasil; e outros, como José Lino Grünewald, Ferreira Gullar, Décio 

Pignatari e Augusto de Campos, assinalados também como colaboradores do 

Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, além de José Paulo Paes e Sebastião Uchoa 

Leite, assim como o já mencionado Augusto de Campos, exemplificados como ensaístas 

que atuam fora da universidade.  

A formação acadêmica e a vinculação universitária têm sido atualmente as 

credenciais de boa parte dos poetas que escrevem crítica de poesia no Brasil. Antonio 

Carlos Secchin, Alberto Pucheu, Marcos Siscar e Marco Lucchesi, entre tantos, são 

exemplares. A tradição do poeta-crítico encontra-se visível em diversas produções junto 

à universidade, que, ao atuar como espaço de desenvolvimento e troca incessante de 

ideias, tem fomentado suas iniciativas3. Há hoje um bom número de professores nas 

áreas de humanidades (especialmente nas disciplinas de Letras e Filosofia) que são 

também poetas, ou, ao se inverter a perspectiva, poetas que são professores dessas áreas. 

Sobre esse fenômeno, comentou criticamente Renato Rezende, em Poesia brasileira 

contemporânea: crítica e política (2014): “O legítimo refúgio social que muitos poetas 

contemporâneos encontram no exercício da profissão acadêmica não deixa de ser algo a 

ser estudado com mais profundidade em termos das consequências tanto 

potencializadoras como empobrecedoras do íntimo convívio entre produção e crítica ou, 

na mesma pessoa, entre o poeta e o teórico” (2014, p. 26). A crítica literária proveniente 

da vida universitária e alicerçada pela teoria da literatura, referenciada por Süssekind 

como a crítica de cátedra (em oposição à crítica de rodapé – publicada nos suplementos 

literários dos jornais), após muitos desdobramentos, encontra-se hoje em parte ocupada 

por poetas, ou melhor, por poetas-críticos ou críticos-poetas, que têm produzido um 

fértil legado de ensaios e artigos, muitos deles tendo como foco justamente a poesia.  

As intenções mediadoras do texto crítico tradicional, face a toda essa 

movimentação, têm sido questionadas. Uma das discussões que transitam nesse campo 

provém dos esforços de Alberto Pucheu em requerer uma crítica poética (ou artística) 

que esteja à altura da poesia que ela pretende comentar, ou que seja tão literatura quanto 

                                                           
3 Um caso recente é a coleção Ciranda da Poesia (http://www.eduerj.uerj.br/ciranda.php – acesso em 
15/07/2016), dirigida por Ítalo Moriconi e publicada pela Eduerj, que contém um variado repertório de 
análises sobre poetas contemporâneos. 
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a literatura a que ela se refere. Pucheu, no ensaio “Pelo colorido, para além do cinzento 

(quase um manifesto)” (2007), reconheceu negativamente a autoimagem do crítico 

tradicional numa frase de Antonio Candido que, parafraseando um conceito de 

Mefistófeles, afirmou que “a crítica é cinzenta, e verdejante o áureo texto que ela 

aborda” (CANDIDO apud PUCHEU, 2007, p. 14). Utilizando-se dessa imagem (ou a 

autoimagem) de Candido, o poeta e ensaísta apontou para a “necessidade de um 

pensamento poético-teórico a partir da literatura não ser cinzento, mas tão verdejante e 

áureo, tão colorido, quanto a obra que ele aborda” (2007, p. 24). Além de questionar a 

função mediadora do crítico, simbolizada por uma inferioridade ou mesmo uma 

dispensabilidade perante às obras, coloca-se nesse contexto a tarefa de redirecionar o 

sentido de sua intervenção cultural para o interior mesmo da poesia.  

Simultaneamente, como fenômeno do nosso tempo, assistimos a urgência de 

publicações e de circulação de textos que tem encontrado na internet um meio bastante 

eficaz para a proliferação e o descentramento – inclusive geográfico e, 

consequentemente, geopolítico – da crítica literária. Além de espaços virtuais, como 

blogs, sites e revistas eletrônicas, vinculados ou não à universidade, trabalhos com 

maior desenvolvimento, como dissertações e teses, encontram-se já há muito tempo 

disponíveis na rede. Pulverizada na internet, espaço híbrido e muitas vezes sem 

delimitações precisas, o lugar da crítica literária no Brasil hoje se encontra numa 

posição um tanto diversa da outrora polêmica entre a cátedra e o rodapé relatada por 

Süssekind. Se é indício de dissolução ou dispersão do caráter anterior da crítica literária 

como mediadora cultural não sabemos ainda, mas há na internet a capacidade de formar 

e aglutinar mais rapidamente comunidades cada vez maiores e regidas por interesses 

afins.  

Devido ao grande número de textos disponíveis na rede e à diversidade de 

direcionamentos poéticos e críticos a formar um vasto e labiríntico campo de 

possibilidades, para o nosso intento passamos a destacar um exemplo bastante pontual: 

as apreciações críticas em forma de resenha ou de ensaios breves4 realizadas sobre o 

                                                           
4 José Luiz Jobim, em “A crítica literária contemporânea: entre o contingente e o histórico” (2012), se 
refere a duas configurações básicas que atualmente se apresentam sob a rubrica de crítica literária: a 
resenha e o ensaio. “A primeira é uma simples exposição sintética do ‘conteúdo’ do livro, [...] para 
apresentá-lo ao possível leitor, dando uma ideia resumida daquilo de que trata, fornecendo um certo 
número de informações dentro do (pouco) espaço disponível no veículo – e muitas vezes adicionando 
alguma brevíssima opinião sobre a obra. A segunda é um texto mais extenso em que se trata a obra em 
perspectiva mais analítica, podendo discorrer mais detalhadamente sobre seu contexto, sua estrutura, sua 
relação com outras obras e projetos literários contemporâneos e anteriores a ela, entre outras coisas” 
(2012, p. 32), escreveu Jobim.  
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livro Corpo de festim (2014), de Alexandre Guarnieri, que ganhou o Prêmio Jabuti5 na 

categoria poesia no ano de 2015. O livro de Guarnieri, dada a importância (ao menos 

imediata) do prêmio que recebeu, se configura como uma obra prontamente capaz de 

despertar a curiosidade e o interesse tanto do público quanto da crítica especializada. 

Numa breve mirada, passando pela ferramenta do google, podemos notar várias análises 

críticas sobre o Corpo de festim6, em sua maioria escritas antes mesmo de sua 

premiação. Algumas, como as de Amador Ribeiro Neto, Ronaldo Cagiano e Pedro 

Fernandes de O. Neto, cumprem a função de apresentar o livro concisamente sem 

perderem com isso a densidade analítica. Outras, como a de Marco Antônio de Oliveira, 

se utilizam das potencialidades intertextuais que o livro propicia e realizam digressões 

filosóficas a partir de indicações na poesia de Guarnieri. Rafael Zacca, por sua vez, faz 

um diálogo teórico e poético com a obra e a apresenta de um modo singular. Não menos 

singular é a resenha do artista plástico e cordelista W.J. Solha, cujo texto se mostra 

entrecortado e misturado a uma série de fotos e ilustrações. Não nos deteremos agora na 

análise mais apurada das resenhas. Apenas nos ocupamos em reconhecer nessa visada o 

convívio de diferentes modos de exercer a crítica literária. Também, ao menos nesse 

caso específico, que a grande maioria das resenhas pertence a revistas eletrônicas ou 

blogs independentes da universidade e que boa parte dos resenhistas se apresenta como 

poeta e acadêmico.  
                                                           
5 http://premiojabuti.com.br/ Acesso em 19/02/2016. 
6 A saber: “A esquizopoética do Corpo de festim”, de Marco Alexandre de Oliveira 
(https://zonadapalavra.wordpress.com/2015/07/24/resenha-sobre-corpo-de-festim-de-alexandre-guarnieri-
por-marco-alexandre-de-oliveira/  –  acesso em 17/02/2016); “Nosso corpo de festim”, de Jorge Elias 
Neto 
(http://www.germinaliteratura.com.br/2015/livros_nosso_corpo_de_festim_por_jorge_elias_neto.htm – 
acesso em 13/07/2016); “O corpo-máquina ou o interior do poema, notas sobre Corpo de festim”, de 
Pedro Fernandes de O. Neto 
(http://abodegadelivros.blogspot.com.br/search/label/Alexandre%20Guarnieri – acesso em 17/02/2016); 
“Do primeiro choro ao livro da vida”, de Rafael Zacca (http://outraspalavras.net/posts/do-primeiro-choro-
ao-livro-da-vida/  –  acesso em 17/02/2016); “Alexandre Guarnieri é demolidor de máquinas e corpos”, 
de Thiago E (http://www.musarara.com.br/demolidor-de-maquinas-e-corpos – acesso em 17/02/2016); 
“Resenha: Corpo de festim”, de Pedro Taam (http://saopauloreview.com.br/resenha-corpo-de-festim/  – 
acesso em 17/02/2016); “Corpo de festim”, de Amador Ribeiro Neto 
(https://augustapoesia.wordpress.com/2015/10/09/corpo-de-festim/ – acesso em 17/02/2016); “Corpo de 
festim, o de ‘Humani Corpuris Fabrica’ de Alexandre Guarnieri”, de W.J. Solha 
(http://www.mallarmargens.com/2015/01/corpo-de-festim-o-de-humani-corporis.html – acesso em 
17/02/2016); “A alma e o corpo: a poesia de Alexandre Guarnieri em Corpo de festim”, de Gabriel 
Resende Santos (http://desenredos.dominiotemporario.com/doc/22-resenha-AlexandreGuarnieri-
GabrielResendeSantos.pdf – acesso em 17/02/2016); “Corpo em ruínas: a convulsão p(r)o(f)ética da 
palavra”, de Ronaldo Cagiano (http://revistausina.com/2015/03/15/corpo-em-ruinas-a-convulsao-
profetica-da-palavra/ – acesso em 17/02/2016); “A provisória festa do corpo”, por Izacyl Guimarães 
Ferreira (http://revistapausa.blogspot.com.br/2015/02/a-provisoria-festa-do-corpo.html – acesso em 
13/07/2016); etc. A lista é longa e devem ainda existir outras referências críticas ao livro de Guarnieri 
espalhadas pela rede, mas pelo menos essas foram as que apareceram nas três primeiras páginas nessa 
breve incursão no google.  
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Os textos sobre o livro de Guarnieri disponíveis na internet, com a visibilidade 

da rede e a possibilidade de um trânsito amplo de ideias, dão margem a toda uma 

discussão sobre o deslocamento do lugar – o suporte – da crítica literária na atualidade, 

a sua passagem do folhetim – jornal ou revista em papel – e da cátedra para o espaço 

virtual com tudo o que isso possa acarretar, como as devidas modificações dos 

parâmetros de alcance, diversidade, interesse, referência, valor etc. São abundantes as 

revistas eletrônicas que publicam ensaios críticos de poetas. Aqui basta enumerar, como 

exemplo, as revistas que publicaram os textos sobre o livro de Guarnieri: Usina; Pausa; 

Outras palavras; Zona da palavra; Mallarmargens; Germina etc. Apesar das apostas no 

novo suporte sugerirem uma mudança de paradigma no exercício da crítica literária, 

nota-se que os poetas que costumam disponibilizar seus textos críticos na internet não 

se encontram descolados da tradição do poeta-crítico, mesmo quando se veem 

desdobrados nas atividades de poeta, crítico, ensaísta, resenhista, acadêmico, escritor, 

artista-plástico, instrutor de oficinas de poesia, blogueiro etc. Fato também observável é 

que vários poetas-críticos hoje cultivam suas próprios domínios na rede (em sites ou 

blogs), nos quais publicam seus textos e divulgam a sua obra impressa. Casos de 

Alberto Pucheu, Antonio Cicero, Paulo Franchetti, Marcos Siscar, Nuno Ramos, entre 

outros. É justamente nesse contexto de amplo trânsito virtual e foco editorial que 

Renato Rezende, ao atentar para a necessidade de resistência da poesia e a exigência de 

uma demanda política entre os poetas, reclamou um maior diálogo entre poetas e 

críticos, tendo como exemplo a trajetória de Mário Pedrosa, crítico de arte que, com a 

excelência e a generosidade de seus ensaios, influenciava a prática dos artistas de seu 

tempo7.  

Contínuos ou descontínuos em relação à crítica literária brasileira tradicional (na 

sua retórica e em seus suportes), não passam despercebidos os que hoje encarnam o 

papel de poeta-crítico e de algum modo, pertencem a essa tradição que, no Brasil, após 

os esforços isolados de poetas do século XIX, como Álvares de Azevedo, Junqueira 

Freire e, especialmente, Machado de Assis, ganhou força após o Movimento Modernista 

de 1922. Se toda uma linhagem de poetas-críticos bastante posterior aos primeiros 

                                                           
7 “O requerimento de Rezende em relação à atividade crítica é o de repensá-la e questioná-la radicalmente 
para que só assim possa emergir uma nova crítica, disposta a intervir politicamente ao lado dos produtores 
de poesia. O ensaísta clama por críticos que sejam parceiros dos artistas na sua aventura, ‘constituindo 
discursos igualmente potentes e mutuamente enriquecedores’ (2014, p. 25)”. In: PESSÔA, André 
Vinícius. “A crítica poética da poesia brasileira contemporânea: alguns percursos”. Publicado nos anais 
do XIV Congresso Internacional da ABRALIC, 2015. Disponível em http://www.abralic.org.br/anais-
artigos/?id=758 Acesso em 15/07/2016.  
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modernistas já se viu consolidada e referendada a partir da sua densa produção textual e 

do corpo a corpo de suas interações públicas (e os exemplos são muitos: Ferreira Gullar,    

Afonso Romano de Sant’Anna, Antonio Carlos Secchin, Sebastião Uchoa Leite, Paulo 

Leminski, José Paulo Paes, José Lino Grünewald, Alexei Bueno, Marco Lucchesi etc), 

hoje assistimos on-line e em tempo real o surgimento de uma outra geração, 

representada por um grande número de poetas-críticos, alguns aqui mencionados, e 

outros tantos que transitam livremente na contemporaneidade entre o livro, a internet e 

ainda outros suportes possíveis.  
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