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1 INTRODUÇÃO  

Nos primórdios das reflexões gregas sobre a estética e a criação poética e artística, 

Aristóteles sistematizou, com técnicas e critérios objetivos, a produção de textos literários 

através do livro “Poética,” um tratado sobre a poesia em geral e a tragédia. Para o filósofo, 

uma bela tragédia é composta por seis elementos: ação, caráter (aspectos morais e 

psicológicos dos personagens), pensamento, eloquência, música e espetáculo. Dentre eles, a 

prevalência da ação, que deve culminar na catarse, é essencial para a construção de uma 

história. O texto lírico pode até carecer dos outros aspectos, mas o enredo é o que traz a 

unidade. Outra característica é a criação de um herói moralmente imperfeito. Para que os 

personagens sejam interessantes, o escritor não deve buscar figuras morais para representar 

modelos de comportamento, é preciso que haja uma limitação na sua forma de ser e agir. 

Essas duas heranças helenísticas, apesar de serem direcionadas ao teatro grego, são 

encontradas nos textos de Sérgio Vaz no livro “O Colecionador de Pedras,” e através dos 

poemas Jorginho, Gente Miúda e Memorial das Almas, vamos explorar como o leitor se deixa 

contaminar pelos personagens, percebe o valor das representações e consegue extrair algum 

ensinamento dos seus textos.  

Porém 

  

Queria ter vivido melhor,  

porém a mediocridade sempre me foi farta 

e generosa nos caminhos que eu escolhi para viver.  

[...] 

Queria ter sido um homem mais humilde,  

porém a vaidade e a ganância sempre 

me cercaram de mimos e coisas que até hoje não sei pra que serviram.  

[...] 

Hoje, queria ter acordado mais cedo,  

porém temo que, pra mim, seja tarde demais.  
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2  CONSTRUÇÃO DA POÉTICA DE SÉRGIO VAZ: ENREDO E PERSONAGENS  

Na entrevista concedida para o canal Quem somos nós?, Sérgio Vaz afirma que “A 

vida é a real. É bom quando a gente perde as ilusões.” Essa visão melancólica de mundo é 

percebida ao longo de sua obra onde, de forma crua, a história de seus personagens, que são 

inspirados em pessoas reias que fazem parte do nosso cotidiano, seja ele bom ou ruim, é 

contata através de suas estrofes. Transpondo essa afirmação para a visão e definição 

aristotélica de tragédia, uma boa história é aquela que tem um final mau e, a sua imitação de 

uma ação, faz com que o público se engaje e se identifique emocionalmente com o 

personagem. Aristóteles, no capítulo VI, estabelece que (GAZONI, pg. 46):  

A tragédia é uma representação imitativa de uma ação séria que forma uma 

unidade de conjunto, que comunicada em uma linguagem embelezada, 

culmina, por meio da piedade e do terror, na catarse das paixões. (GAZONI, 

pg. 46) 

A representação imitativa é conhecida em grego como mimesis e funciona como um 

reflexo dramático na alma do leitor. As Belas Artes, para o filósofo, não devem explorar a 

ilusão; a arte tem um valor moral, pedagógico e político. No poema Jorginho, Vaz decorre 

pela história de um menino que já nasceu destinado ao mundo do crime e das drogas. 

Jorginho representa crianças da periferia que estão presentes no nosso dia-a-dia, nos faróis e 

nas ruas. Como disse o autor, “meus personagens são pessoas que passaram e andaram em 

meu caminho” (ALMEIDA, pg.303).  A verossimilhança usada pelo poeta na exposição da 

vida do menino, a sua família desestruturada, as críticas políticas e sociais sobre as suas 

condições de moradia, saúde e educação, engajam o leitor de uma forma orgânica numa 

realidade que é banalizada pela população.  

Jorginho 

ainda não nasceu,  

tá escondido, com medo,  

no ventre da mãe.  
Quando chegar,  

não vai encontrar pai, 

que saiu para trabalhar  

e nunca mais voltou 

pra jantar.  

No barraco em que vai morar  

cabem dois,  

mas é com dez 

que vai ficar.  

Sem ter o que mastigar,  

nem leite para beber,  

vai ter barriga inchada 
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mas sem nada para cagar. 

Não vai para a escola 

não vai ler nem escrever,  

vai cheirar cola, 

pedir esmola 

pra sobreviver.  

Não vai ter sossego, 

não vai brincar  

não vai ter emprego, 

vai camelar. 

Menor carente,  

vai ser infrator 

com voto de louvor,  

delinquente.  

Não vai ter páscoa  

não vai ter natal,  

se for esperto, se mata 

com o cordão umbilical. 

 

 Ainda sobre as orientações de como escrever um bom enredo, ao embarcar na história, 

o nexo de causalidade das ações deve levar o leitor ao medo e a piedade culminando na 

catarse. Aristóteles tinha uma definição própria dos sentimentos citados. O medo é a 

expectativa de um mal futuro que aumenta quanto maior e mais próximo estiver da pessoa e 

piedade é a compaixão que você sente por alguém por ter recebido, e até mesmo merecido 

esse mal. Já a catarse significa uma purificação, um despertar que acontece observando o 

sofrimento moral do personagem que alimenta, dentro de nós, valores que remontam a 

nobreza humana. No poema Gente Miúda, o leitor prevê, já nas primeiras estrofes, como será 

a vida de Daniel: 

Daniel não tinha documentos,  

RG, certidão ou carteira profissional.  

Não tinha sobrenome,  

não tinha número, nem cidade natal.  

Quase um bicho, dormia na rua sobre as notícias 

e acordava na sarjeta, na calçada ou no lixo.  

Os dentes, em intervalos,  

mastigavam as migalhas do mundo,  

as sobras do planeta.  

Era soldado 
das tropas dos famintos.  

Os trapos – fardas dos miseráveis –  

cobriam-lhe apenas o peito, a bunda e o pinto.  

Sangrava de dia  

o açoite do abandono.  

Amigos? Só os cães 

que o protegiam dos seres humanos.  
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Morreu  

velho e abatido  

depois de viver, todos os dias,  

durante trinta e sete anos 

como se nunca tivesse existido.  

 

 O despertar dos sentimentos e o efeito que o texto terá no público deve estar previsto 

no momento da sua construção. Quando Sérgio Vaz abre o poema informando que Daniel não 

tinha uma identidade perante a sociedade, ele constrói, de uma maneira sistemática, o destino 

do personagem, onde o leitor vivencia as sensações de frio, fome, tristeza do abandono e a 

lealdade dos cães até a sua morte. O efeito que a arte desse poema infere nas pessoas leva 

todos a uma reflexão moral e ética de um retrato, mais uma vez e banal, na cidade.  

Memorial das almas 

 

Tem alguém  

apontando uma arma pra mim.  

Estou na sua mira 

e ele na minha.  

Na trincheira,  

seu coração conspira contra o ódio que ele não tem 

e a morte transpira pelos meus olhos  

na espreita do além.    

[...]  

Aristóteles ressalta que a identificação com o personagem é uma condição que ajuda o 

sucesso do enredo e, consequentemente, eleva o texto lírico. A conexão entre o personagem e 

o leitor não é necessariamente dada pela mesma condição social ou física entre os dois. No 

poema Memorial das almas, quem recebe o texto não precisa ter uma arma apontada para o 

rosto, por exemplo, para se identificar com o infortúnio do momento. O caráter mediano, nem 

excessivamente virtuoso ou cheio de vícios, é o que prende o leitor ao personagem, já que ele 

imita ações, dilemas e valores do nosso cotidiano. A partir desse ponto, o leitor entende a 

mesma paixão que o move, regozija e se compadece com o mesmo, construindo, assim, uma 

representação dramática na alma de quem lê. Sérgio Vaz fala que ele é um “fotografo do 

sentimento” fascinado pelo dia a dia (ALMEIDA, pg. 304). Essa percepção profunda, que é 

levada através da arte da palavra, causa o medo, a piedade e o efeito catártico; elementos 

importantes na construção literária.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nesse ensaio, podemos perceber que a poesia que se espelhou na periferia, quer o 

saibamos quer não, tem características aristotélicas que ajudam o leitor a refletir os conflitos 

do cotidiano com um olhar de cidadão. O modo como vivemos os nossos dramas e 

experimentamos o horror e a beleza do mundo através da arte da palavra mostra a 

responsabilidade que o indivíduo tem pelos seus próprios atos e que a dualidade faz parte da 

nossa formação e reside na nossa natureza, moral e valores.   
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