
  
 
 
 
 

MÁRIO FAUSTINO: POESIA, CRÍTICA E EXPERIÊNCIA 

 

André Vinícius Pessôa (UERJ/CAPES/FAPERJ)1 

 

Resumo: Além de apresentar algumas considerações gerais sobre a trajetória do poeta e 
crítico Mário Faustino e dar destaque à coluna Poesia-Experiência, por ele comandada nos 
fins da década de 1950, o texto traz alguns subsídios para possíveis debates sobre a 
pertinência de uma crítica poética e didática, considerando também que a tarefa realizada 
por Faustino, além de suas particularidades bem demarcadas, teve como pano de fundo as 
características formais e de objetividade que perfazem a escrita jornalística.    
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A coluna Poesia-Experiência, publicada semanalmente numa página inteira do 

Suplemento Dominical do Jornal do Brasil (SDJB)2, entre os anos de 1956 e 19583, teve 

inegável importância para o desígnio de uma tradição poético-crítica no Brasil. 

Concebida, orientada e dirigida pelo poeta piauiense Mário Faustino, foi o primeiro 

esforço crítico de caráter didático dedicado exclusivamente à poesia no país. Voltada 

para alimentar o processo de criação poética de jovens poetas, a coluna se transformou 

em “um pequeno curso de poesia com aulas semanais” (BOAVENTURA, 2009, p. 18). 

Maria Eugenia Boaventura, em “Lendo com o leitor”4, diz que “o objetivo primordial de 

Poesia-Experiência era incitar o conhecimento teórico e prático da poesia e, por 

consequência, provocar a revitalização do gênero no país” (2004, p. 20). Desse modo é 

que o programa pedagógico de Faustino, acompanhado de uma preocupação ética por 

parte de seu mentor, pretendeu ser um “projeto de defesa, de preservação e de 

renovação de poesia” (NUNES, 1976, p. 9). Na estreia da coluna, assim o poeta a 

reportou ao público:  
                                                           
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. Contato: andreviniciuspessoa@gmail.com 
2 O Suplemento Dominical do Jornal do Brasil (SDJB), dirigido por Reynaldo Jardim, que circulou 
primeiramente aos domingos e passou a integrar o corpo do jornal aos sábados, tornou-se referência para 
a vida cultural brasileira. Segundo Maria Eugenia Boaventura, “o sucesso [do SDJB] impulsionou tempos 
depois a mudança editorial e a reforma gráfica de todo o jornal, inclusive a criação do Caderno B, 
inspiração dos atuais cadernos culturais” (2009, p. 15).  
3 Mais precisamente, entre os dias 23/9/1956 e 1/11/1958. 
4 Texto que pertence a Artesanatos de poesia: fontes e correntes da poesia ocidental (2004), edição que 
contém os textos de Mário Faustino em “Fontes e correntes da poesia contemporânea”, uma das seções de 
Poesia-Experiência.  
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Trata-se de uma tribuna e de uma oficina, onde os poetas novos 
falarão ao público e, em particular, a outros poetas novos e onde, ao 
mesmo tempo, os jovens poetas e seus leitores procurarão reviver a 
boa poesia do passado, à medida que aprendem a fazer a boa poesia do 
presente e do futuro (FAUSTINO apud BOAVENTURA, 2009, p. 
19).  

 

Figura paradigmática para a tradição do poeta-crítico no Brasil, nascido em 1930, 

Faustino realizou, nos anos de sua formação, a maior parte de seus estudos na cidade de 

Belém, onde também começou profissionalmente no jornalismo – primeiro n’A 

Província do Pará, levado por Carlos Castelo Branco, onde trabalhou de 1947 e 1949, e 

depois na Folha do Norte, de 1946 a 1956, veículo em que assumiu os cargos de chefe 

de redação e editorialista. Foi, inclusive, nessa época e nesse jornal que estreou como 

poeta. Num intervalo de suas atividades jornalísticas, de 1951 a 1953, pôde estudar 

Teoria Literária e Literaturas Norte-Americanas nos Estados Unidos da América, com 

bolsa do Institute of International Education, e passar um breve período viajando pela 

Europa. Em 1955, publicou O homem e sua hora, seu primeiro e único livro de poemas, 

que obteve repercussão favorável e imediata. Contratado como professor pela Fundação 

Getulio Vargas, após ter feito alguns cursos de atualização na mesma instituição, 

mudou-se definitivamente para a cidade do Rio de Janeiro no ano de 1956. Foi na ainda 

capital da República que esteve à frente da coluna Poesia-Experiência, como já 

mencionado aqui, parte integrante do Jornal do Brasil, na época um dos jornais de 

maior circulação do país. Após o término dessa bem-sucedida empreitada, Faustino 

continuou atuando no mesmo jornal como redator e editorialista. Em seguida, foi 

trabalhar em Nova York, no Departamento de Informações da ONU e, ao retornar ao 

Brasil, em 1962, assumiu o cargo de editor-chefe do jornal Tribuna da Imprensa. No 

mesmo ano foi nomeado correspondente internacional do Jornal do Brasil e faleceu 

num trágico acidente aéreo quando encontrava-se mais uma vez a caminho de Nova 

York.  

O discurso jornalístico de Faustino em Poesia-Experiência, pontuado com 

“observações rápidas, diretas, com abundância de citações” (BOAVENTURA, 2009, p. 

24), primava pela clareza de linguagem e a busca de definições precisas, mostrando-se 

acessível tanto ao leitor comum quanto ao admirador de poesia. Seus textos, 
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apresentados semanalmente, sem deixar de lado a densidade e o caráter pedagógico de 

seu conteúdo, eram bem adequados à urgência própria da dinâmica do jornalismo. O 

gestual didático de Faustino casou-se com a necessidade de seduzir seus leitores, 

incluindo-os com partícipes de sua aventura crítica. Foi desse modo, como escreveu 

Benedito Nunes, que Faustino  

 

conseguiu reavivar a crítica literária numa época em que se 
esclerosara no jornal, e a esse veículo emprestou uma nova dimensão 
pelo partido que tirou, para o rendimento da instigação intelectual, do 
próprio caráter transitório, periódico e dinâmico do jornalismo (1976, 
p. 17). 

 

Com unidade orgânica e estrutura bem definida, Poesia-Experiência se configurou 

como um mosaico de possibilidades, em que os reviews e ensaios foram apenas uma 

parcela (embora a mais considerável) da múltipla atividade de Faustino. Informa 

Boaventura, em “Um militante da poesia”, texto introdutório da edição mais recente de 

O homem e sua hora, que foram várias e distintas seções distribuídas na coluna, nas 

quais, além de assinar os textos, o poeta atuou como antologista, tradutor e editor, a 

saber: “Poeta novo”, responsável pela divulgação, mediante seleção prévia, de poemas 

de jovens autores; “O melhor em português”, que apresentava poetas em língua 

portuguesa ainda desconhecidos no Brasil; “É preciso conhecer”, que contava com 

versos de poetas estrangeiros modernos traduzidos por Faustino; “Pedras de toque”, que 

publicava exemplos de excelência poética; “Clássicos vivos”, que trazia versos de 

poetas antigos e de nacionalidades diferentes; “Subsídios de crítica ou textos e pretextos 

para discussão”, com trechos de ensaios redigidos por poetas e críticos como T. S. Eliot, 

Ezra Pound, Benedetto Croce, Gertrude Stein, entre outros; “Diálogos de oficina”, que 

divulgava ideias do próprio Faustino sobre poesia e crítica, “Fontes e correntes da 

poesia contemporânea”, que apresentava, passo a passo, uma verdadeira galeria de 

poetas a serem conhecidos e lidos pelos mais jovens; “Evolução da poesia brasileira”, 

que forjava uma história da poesia nacional desde os tempos coloniais; e “Personae”, 

que pretendia “relatar e comentar as novidades que forem dando às praias poéticas 

brasileiras” (FAUSTINO apud BOAVENTURA, 2009, p. 20).  

Além das seções regulares, Faustino publicou importantes ensaios, como “A 

poesia ‘concreta’ e o momento poético brasileiro” e “Revendo Jorge de Lima”. No 
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primeiro, polemizou corajosamente com poetas consagrados pelo Modernismo, como 

Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Murilo Mendes e Cecília Meireles, 

entre outros, ao atentar “para alguns aspectos vitais da agonia em que se debate a poesia 

no Brasil” (1976, p. 209). O poeta, que jamais se filiou à experimentação radical dos 

concretistas, em “A poesia ‘concreta’ e o momento poético brasileiro” concluiu que a 

poesia concreta salvaria a poesia brasileira do “marasmo discursivo-sentimental” em 

que se encontrava, “provendo nossa linguagem poética de novos campos de ação 

perceptivos e expressivos” (1976, p. 218). Na ocasião, escreveu 

 

que os “concretistas”, como artistas de vanguarda, têm todo o direito, 
e quiçá mesmo o dever, de serem extremistas, combativos, 
proselitistas, exclusivistas etc. Cabe aos que não embarcam em sua 
arca levá-los a sério, aproveitar-lhes a experiência, aplicá-la noutros 
setores e de outras maneiras, incorporá-la, enfim, à corrente viva de 
nossa poesia (1976, p. 218).  

 

Calcado no ABC of Reading do poeta estadunidense Ezra Pound, Faustino adotou 

o método ideogrâmico, ou ideogramático, em suas análises e na montagem da página. 

Derivado do estudo de Ernest Fenollosa sobre o ideograma chinês5, o método 

ideogrâmico privilegia a relação entre os objetos que analisa. Augusto de Campos, em 

“As antenas de Ezra Pound”, texto que serviu de introdução à edição brasileira do ABC 

of Reading, ao associar o método de Pound ao método dos biologistas, o referenciou 

como um “exame cuidadoso e direto da matéria, e contínua comparação de uma lâmina 

ou espécime com outra” (2007, p. 10). Ao adotar esse procedimento microscopicamente 

comparativo, em muitas ocasiões Faustino preferiu apenas mostrar poemas a comentá-

los. Por isso mesmo, num rigoroso trabalho de seleção, com frequência abandonou o 

tom ilustrativo ou erudito para render-se ao que é mais próprio do dizer poético. O 

critério de seleção utilizado pelo poeta privilegiava a eficácia na consecução dos versos 

de um poema, cuja excelência estaria na “razão direta de seu perfeito funcionamento, 

sem desgaste ou perda de significado” (NUNES, 1976, p. 14). Tal direcionamento 

corresponde à ideia poundiana de condensare, em que as palavras deveriam atingir um 

grau máximo de significado. “Grande literatura é simplesmente linguagem carregada de 

significado até o máximo grau possível” (2007, p. 40), escreveu Pound no ABC of 

                                                           
5 “Os caracteres da escrita chinesa como instrumento para a poesia”, traduzido para o português por 
Heloysa de Lima Dantas e publicado em Ideograma: lógica, poesia, linguagem (2000).  
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Reading, concluindo em seguida que a poesia “é a mais condensada forma de expressão 

verbal” (2007, p. 40).  

A atividade de Pound, tal como foi assimilada por Faustino, tinha como objetivo o 

aperfeiçoamento da poesia e, consequentemente, a valorização de seus produtores, 

desde que assumissem uma postura de seriedade, comprometimento e competência. A 

tarefa do crítico, por sua vez, deveria seguir essa mesma direção. Na didática de Poesia-

Experiência, sob a influência do poeta estadunidense, “o crítico de poesia é ‘aquele 

capaz de produzir a demonstração’ do que ensina” (NUNES, 1976, p. 17). Para Pound, 

os melhores críticos “são os que efetivamente contribuem para melhorar a arte que 

criticam; a seguir, os melhores são os que focalizam a atenção no melhor que se 

escreve” (POUND apud CAMPOS, 2007, p. 12). Assim como Pound fez em relação às 

literaturas inglesa e estadunidense, Faustino exerceu sua função crítica num movimento 

de depuração que julgava necessário à renovação da poesia no Brasil. Nesse sentido, 

com viés pragmático, o poeta teve como pano de fundo de sua atividade crítica a 

melhoria da sociedade pela lapidação da expressão linguística. Essa postura esbarrou 

num certo dogmatismo, quase missionário, por parte de Faustino, bem exemplificado no 

ensaio “A poesia ‘concreta’ e o momento poético brasileiro”, em julgamentos duros 

direcionados a poetas consagrados desde o Modernismo, como Manuel Bandeira e 

Carlos Drummond de Andrade. É importante ressaltar que, mesmo com os diversos 

elementos que as identificam, a filiação de Faustino às ideias de Pound aconteceu sem 

nenhum servilismo intelectual. “Apesar de assinalar sempre a fonte de inspiração, 

excedeu o seu mentor teórico, recriou e inovou a estratégia de análise, sobretudo 

adaptou-a à situação particular da poesia brasileira” (2009, p. 24), comentou 

Boaventura. 

Na seção “Fontes e correntes da poesia contemporânea”, exemplo aqui 

brevemente destacado, Faustino apresentou e analisou (apresentou mais do que 

analisou) poetas como Edgar Allan Poe, Walt Whitman, Charles Baudelaire, Arthur 

Rimbaud, Willian Butler Yeats, Stéphane Mallarmé, Jules Laforgue, Paul Claudel, o 

próprio Ezra Pound, entre tantos outros. O poeta uniu informação e discussão à 

tradução, por meio da qual visou aumentar o repertório disponível ao público brasileiro 

e, com isso, favorecer aos poetas mais jovens o acesso a possíveis influências que 

potencializassem a qualidade de seus escritos. Boaventura se refere a “tipos”, 
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“diretrizes”, “setores” e “símbolos” como parâmetros utilizados por Faustino em suas 

escolhas. A pesquisadora, ao comentar a seleção de poetas elencados por ele, destaca o 

que chama de “algumas linhas atuantes que se projetam ao longo da série de artigos” 

(2004, p. 32). A seu ver, os poetas escolhidos por Faustino se classificam como:  

 

1. criadores capazes de dar lição de artesanato competente, de 
descobertas expressionais; 2. escritores que contribuíram para a 
valorização da poesia; 3. autores imbuídos do desejo de experimentar, 
inovar; 4. artistas que atingiram o ápice na sua língua; 5. os inventores 
da poesia sonora (2004, p. 32).  

 

Com o levantamento sistemático dos diversos poetas, seguido de breves 

apresentações, análises e mostras de suas realizações, Faustino estabeleceu uma relação 

profícua com uma determinada tradição poética. Seu critério de ordenamento e seleção 

possibilitou a formação de um cânone bastante específico, “procurando sublinhar 

marcas e propostas fundamentais para revitalizar a nossa poesia em escritores pouco 

divulgados” (BOAVENTURA, 2009, p. 25). Foi desse modo que o poeta negou o 

“mero culto de uma tradição que submete as possibilidades do presente a modelos do 

passado” (NUNES, 1976, p. 10) e vislumbrou, em consonância com as ideias do poeta e 

crítico T. S. Eliot, “não somente o passado como tal, mas também a sua presença no que 

é novo” (NUNES, 1976, p. 10). A prescrição de Eliot, em “Tradition and the Individual 

Talent”, induz ao reconhecimento de uma tradição que “se elabora à custa de um 

trabalho consciente, recorta-se sobre a ordem sistemática que as diferentes literaturas 

formam, reflete-se nas obras novas e reajusta-se ao crescer por influência delas” 

(NUNES, 1976, p. 11).  

O momento poético no Brasil, considerado pelo próprio Faustino em “A poesia 

‘concreta’ e o momento poético brasileiro” como uma “pasmaceira”, era o horizonte 

ideal para os seus esforços. Muitos dos poetas estrangeiros por ele selecionados, apesar 

de desconhecidos do grande público e ausentes do universo de leitura na época da 

coluna, de uma maneira ou de outra já se constituíam como referências para o 

Modernismo brasileiro. Faltava dar um maior ordenamento e um sentido a essa tradição, 

e essa foi fundamentalmente a tarefa assumida na seção. Além de publicar alguns 

poemas na sua língua original, Faustino visou suprir o leitor com um repertório de 
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traduções de poetas que até então não tinham suas obras transpostas para o português. 

Alguns, diga-se de passagem, até hoje ainda carecem desse cuidado.  

A seção, que se inicia com Edgar Allan Poe, passa por poetas de diversas escolas 

e movimentos e termina com Ezra Pound, segue a preferência pelos poetas-críticos. 

Boaventura especula que Faustino assim talvez quisesse dar foco àqueles que mais 

contribuíssem para o desenvolvimento da língua, dispusessem de maiores exigências de 

rigor, método, disciplina e, por fim, buscassem a novidade. Nesse sentido, além dos já 

comentados Pound e Eliot, outra influência, levantada pela pesquisadora, que marcou a 

escrita de Faustino foi a do poeta W. H. Auden, responsável, a seu ver, em lhe dar a 

medida de um crítico apto a se engajar “na tarefa de esclarecer o processo de 

composição e descrever o funcionamento da ‘engenhoca verbal’” (2004, p. 36-37) 

própria dos poemas analisados.  

João Alexandre Barbosa, em “Paixão crítica” (1990), reconhece a tradição do 

poeta-crítico como incrementadora da atividade crítica no Brasil ao promover a sutura 

entre posições históricas e formais nas análises das obras. Nesse sentido, poetas-críticos 

como Mário Faustino, entre outros, atestaram uma contribuição decisiva para a crítica 

literária brasileira, ao apresentarem em seus textos considerações técnicas concernentes 

ao seu próprio procedimento criativo. Além disso, na atuação como tradutores, 

sincronizaram as produções de diferentes épocas e contextos e, desse modo, modularam 

a historicidade valendo-se da prática da leitura como releitura, “a leitura crítica fundada 

na prospecção daquilo que o texto literário integra não apenas como experiência do 

mundo, mas como experiência de outros textos” (1990, p. 73).  

Num plano mais geral, se comparada a diferentes procedimentos de análise e 

interpretação literária, a coluna Poesia-Experiência fornece a medida de sua enorme 

contribuição ao leitor contemporâneo, justamente pela capacidade de expandir a 

atividade crítica para além de seus limites mais convencionais. 
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