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1. RESUMO 

 

Este trabalho discute a poesia, como ato e potência, na obra Colecionador de 

Pedras de Sérgio Vaz. Esse conceito será exemplificado nos poemas: “Barbie”, “FÉ”, 

“Coisas da Vida (terra em transe)”, “Gente miúda”, “Caminho Suave”, “A inveja” e 

“Brasil” a partir dos seguintes questionamentos: Como é possível as potências da 

poesia e do pensamento contribuírem para a transfiguração da cosmovisão a partir 

dos poemas? Quais potências podem surgir por meio do estranhamento? 

Percorreremos na estética sob o viés do filósofo alemão Immanuel Kant, explorando 

o conceito “juízo de gosto” e a sua ótica a respeito do belo. Na esfera literária, 

trabalharemos os conceitos de Ezra Pound para apurar a construção da potência no 

poema e, por fim, discorreremos a respeito da teoria da Potência do Pensamento, 

segundo Giorgio Agamben, para descrever o processo dessa manifestação das 

potências do poema, decorrentes do que Viktor Chklóvski denomina Estranhamento.   
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2. INTRODUÇÃO 

 

Sabendo que a leitura é capaz de proporcionar descobertas e conhecimentos 

de mundo, um poema pode, também, carregar a capacidade de tornar nosso 

pensamento mais crítico, sensível diante da realidade que nos encontramos. Nos 

poemas “Barbie”, “FÉ”, “Coisas da Vida (terra em transe)”, “Gente miúda”, “Caminho 

Suave”, “A inveja” e “Brasil” podemos encontrar potências capazes de ampliar nosso 

repertório pela forma como a poética é construída por Sérgio Vaz. A quebra dos 

versos, a ambiguidade nas palavras e a (des)continuação da sintaxe construída nos 

poemas interferem diretamente nas futuras interpretações e sentidos que estes 

poemas podem oferecer. Os poemas, levando em consideração a teoria a ser 

aplicada, são atos e sua poesia tem potências intrínsecas, despertadas diante do 

estranhamento (distanciamento de ver o mundo ou apreciar uma obra de arte, como 

prática costumeira, e adentrar numa nova visão). Nessa perspectiva, a obra apresenta 

o estranhamento capaz de transfigurar a cosmovisão de quem aprecia. O processo 

desta modificação que os textos expõem, enaltecem a importância deste gênero 

literário sendo potente a ponto de gerar novos atos e potências. 



3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a seleção de poemas retirados da 

obra Colecionador de Pedras de Sérgio Vaz, a fim de identificar o ato e as potências 

apresentados nos poemas. Os objetivos específicos são: a) compreender e 

apresentar a teoria “Potência do Pensamento” do filósofo italiano, Giorgio Agamben; 

b) investigar como o poema se torna capaz, por meio de suas potências, de 

possibilitar, seja por meio das mudanças do pensamento abstrato, da sensibilidade ou 

da criticidade nos textos de Sergio Vaz que a cosmovisão do texto se altere; c) verificar 

se a poética do autor influencia no grau de potencialidade de sua poesia. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia de pesquisa aplicada neste trabalho é bibliográfica com caráter 

exploratório e descritivo. Está dividida em três partes: a primeira, é a seleção do 

aparato teórico, filosófico e literário. A segunda, na aplicação da teoria “Potência do 

Pensamento” somada à interpretação das Potências da Poesia para analisar os 

poemas de Sérgio Vaz. E por fim, a terceira, que consiste na identificação de possíveis 

fatores que contribuem para a transformação do pensamento abstrato, sensibilidade 

e criticidade devido ao estranhamento nos poemas demonstrado na leitura dos textos 

escolhidos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Nosso desenvolvimento inicial retrata o panorama conceitual geral da arte 

insurgente na Grécia Antiga para que, assim, seja possível adentrar em conceitos 

modernos sobre e alusivos à Arte e ao Belo. Após apresentar a essas visões e 

definições do fazer artístico, ingressamos na esfera da Teoria da Potência do 

Pensamento do filósofo contemporâneo Giorgio Agamben. As próximas etapas 

descreverão o processo da transfiguração das potências do poema, como veículo 

para a construção de uma nova cosmovisão por meio dos textos (poemas). Para isso, 

selecionamos um poeta cuja poesia, promovesse a ruptura entre o som e o sentido 

que os versos propagam (Agamben 2016) e, além disso, que possuísse uma função 

social definida exatamente proporcional a sua competência como escritor (Ezra Pound 



p.36, 2006). Com estes requisitos, selecionamos os poemas do escritor Sérgio Vaz 

(26 de junho de 1964) para descrever as alterações do pensamento abstrato, 

sensibilidade e criticidade, ou seja, da cosmovisão, por meio do estranhamento 

decorrente da potência da poesia.   

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Como resultado preliminar, identificamos que os poemas carregam consigo a 

capacidade intrínseca de expandir-se em pensamentos abstratos e essa capacidade 

é o que constitui a essência da poesia. Porém, diferente da essência, a potência da 

poesia, manifesta-se nos poemas de Sérgio Vaz pelo Estranhamento e permite o 

transpassar da alma pelo texto podendo resultar-se em novos horizontes de 

perspectivas atreladas à cosmovisão. Considerando que esse Estranhamento 

existente é o gatilho que impulsiona a possível amplitude da cosmovisão, concluímos, 

a priori, que nos poemas selecionados, esse ato de impacto primário, derivado da 

estética e poética exposta nos poemas do autor é o que constitui a potência de sua 

poesia.  
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