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Resumo da Dissertação:

A presente dissertação busca traçar uma análise comparada entre a obra poética do poeta
irlandês Seamus Heaney e a do brasileiro Salgado Maranhão no que tange à tensão indissolúvel
entre a intuição e razão que estão no âmago do ato poético, especialmente durante o processo de
composição. Tomando como pressupostos os conceitos de apolíneo e dionisíaco do filósofo
alemão Friedrich Nietzsche, desenvolvidos na obra O Nascimento da Tragédia (1872), o
presente trabalho busca justamente apontar esses elementos antitéticos na gênese da poesia, bem
como as posturas poéticas neles baseadas (chamadas doravante de “poesia instintual” e “poesia
cerebral”). Além disso, pretende-se compreender a forma como as obras de ambos os poetas
analisados se inserem nas manifestações poéticas da contemporaneidade. Por último, partindo da
simbologia da terra – ampla e constantemente abordada ao longo de todas as obras de Heaney e
Salgado –, busca-se efetuar uma leitura dos possíveis desdobramentos literários, sociais,
culturais e históricos de tal metáfora.

