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RESUMO 

 

 

Dar a ver Sertão e Sevilha: matizes hispânicas na poética de João Cabral de Melo 

Neto é um estudo sobre as possibilidades de leitura lírica da poesia cabralina, a partir das 

obras do poeta pernambucano, que evidenciam o diálogo intercultural e a vertente poética 

espanhola absorvida por João Cabral de Melo Neto, em sua convivência andaluza. As 

interfaces hispânicas assimiladas pela poesia cabralina, por meio da literatura ou pelo contato 

direto com a cultura, estão registradas nos 133 poemas que têm a Espanha como tema, nos 

quais podemos observar que a matriz da tradição hispânica, rica na sua diversidade, foi 

elemento preponderante para o poeta João Cabral descobrir o cerne da sua lírica às avessas. A 

partir do corpus hispânico, será explorada a assimilação estética da poesia espanhola na obra 

de João Cabral de Melo Neto, com o objetivo de desmistificar as questões da aridez lírica e da 

antimusicalidade na poética cabralina em que, a partir da apropriação dos elementos 

hispânicos investigados como signo de lírica e musicalidade, concebe-se uma leitura 

desvinculada do signo construtivista, tessitura evidenciada pelo crítico Antonio Candido 

desde o surgimento da poesia de João Cabral com o poema Pedra do sono (1942). A referida 

estética foi adotada posteriormente pela crítica literária que a denominou “poesia cerebral” 

por sua configuração hermética, tessitura do rigor, concretude da linguagem e métrica 

retesada. Os resultados obtidos a partir deste estudo visam provocar uma leitura que favoreça 

a acústica lírica da poesia cabralina no sentido de amenizar os aspectos da construção árida. 
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ABSTRACT 

 

 

Dar a ver Sertão e Sevilha: matizes hispânicas na poética cabralina is a study on the 

lyric reading possibilities of Cabralian poetry, from the work of the poet from Pernambuco, 

that shows the intercultural dialogue and the Spanish poetical approach absorbed by João 

Cabral de Melo Neto during his Andalusian experience. Hispanic interfaces incorporated by 

the Cabralian poetry through literature or through the direct contact with the culture are 

registered on the 133 poems that have Spain as theme, in which we can see the matrix of 

Hispanic tradition, rich in its diversity, was the preponderant element for the poet João Cabral 

to discover the core of his lyric backwards. From Hispanic corpus, it will be explored the 

aesthetical assimilation of Spanish poetry in the work of João Cabral de Melo Neto, with the 

objective of demystifying the issues of lyrical dullness and anti musicality on Cabralian 

poetics in which, from the appropriation of Hispanic elements investigated as a signal of 

lyrics and musicality, originates a reading unattached from the constructivist signal, tessitura 

evidenced by the critic Antonio Candido since the origin of JCMN poetry  with the poem 

Pedra do sono (1942). The mentioned aesthetics was adopted later on by the literary critics 

that named it as “brain poetry” for its hermetical configuration, tessitura of rigor, concreteness 

of language and stiff metrics. The results obtained from this study aim to induce a reading that 

favors the lyrical acoustic of the Cabralian poetry in the effort to ease the aspects of the arid 

construction. 

 

 

Keywords: João Cabral. Poetry.  Lyrical poem. Musicality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Dar a ver Sertão e Sevilha: matizes hispânicas na poética de João Cabral de Melo 

Neto é um estudo com vistas a analisar a oralidade e a musicalidade poética no trabalho de 

composição do poeta João Cabral de Melo Neto, advindas de suas relações com a poesia e a 

cultura espanhola, experiência vivida pelo poeta pernambucano quando viveu por 13 anos na 

Espanha, ocupando-se não apenas das atividades de diplomata mas também da interação 

literária, artística e cultural com aquele país, em especial com a cultura andaluza.  

Bem sabemos o quanto é expressiva e importante a contribuição da poesia de João 

Cabral para o cenário literário brasileiro e internacional, matéria justificada pela premiação do 

Neustadt International Prize for Literature (1992). Sua notabilidade expressa-se pelo esforço 

de construção poética disciplinada e também no respeito ao transpor para a poesia a 

importância de um trabalho consciente e comprometido com o seu ofício de tecer a linguagem 

poética a partir do seu universo de criação.  

É fato que em toda a obra cabralina há dois signos poéticos inconfundíveis na sua 

rubrica literária: os espaços de Pernambuco e Espanha. Considerando que, como diplomata, 

João Cabral conviveu com muitas outras culturas, questionamos o porquê da predileção pela 

terra de Dom Quixote. Talvez essa escolha se explique pelo fato de a Espanha ser um país 

marcado por uma expressiva presença árabe, de característica geográfica e perfil racial 

adverso, composto por 17 comunidades autônomas, formando uma diversidade de cultura, 

com costumes e climas bem distintos.  

Sem esquecer as peculiaridades específicas de cada país no aspecto da diversidade, a 

Espanha assemelha-se ao Brasil e, dessa forma, a semelhança e a distinção que aproximam as 

duas culturas talvez seja a razão que mais concorreu para o poeta João Cabral encontrar ali 

seu ponto de ancoragem poética. Na relação concreta configurada pela plasticidade dos 

elementos que se assemelham entre si, podemos identificar el cante forte do flamenco, 

especialmente o cante por siguiriyas,  contrapondo-se ao lamento do repente nordestino. Em 

sua poética, o canto de ambas as culturas dialoga na figura do retirante nordestino refletido na 

figura do cigano andaluz, ambos vítimas do preconceito e da marginalidade. 

Ademais, podemos encontrar elementos míticos da religiosidade andaluza 

configurados na cultura brasileira, tais como as representações da semana santa vivenciadas 

no interior de Minas Gerais e ainda as procissões religiosas, como manifestação de fé do 

interior nordestino. No aspecto político-social, identifica-se a luta pela sobrevivência do 
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nordestino brasileiro, vivendo em eterna fuga da miséria, em semelhança ao espanhol, vítima 

de um regime de ditadura e de penúria social.  

No aspecto geográfico, podemos registrar as imagens dos campos de oliveiras que 

entrelaçam o panorama andaluz assemelhando-se aos campos verdejantes da cana-de-açúcar 

do nosso Nordeste e, ainda, como elemento de sedução sevilhano. Como exemplo, as imagens 

fluviais do rio Guadalquivir, que serpenteiam a cidade de Sevilha, parecem ligar-se aos raios 

do sol refletidos nas águas do Capibaribe banhando a cidade do Recife.  

Assim, o jogo de imagens, cores e luz – que estabelece o diálogo entre 

Pernambucano e Espanha – expressa a vitalidade entre as duas culturas que incorporaram a 

poética de João Cabral de Melo Neto. A referida temática é favorável aos estudos de crítica 

literária e, para justificar a interação poética e cultural percebida pelos leitores da obra 

cabralina, citamos a declaração do poeta português Alexandre Pinheiro Torres, que diz: 

 

Hay una presencia casi gemela de la del Nordeste que sobresale en la poesía 

de João Cabral: la de España, país donde el poeta ha vivido durante los 

últimos años. Presencia nueva (¿o simultánea?) estrechamente ligada a la de 

su Nordeste natal. Y añade más adelante: “Pero aún hay más: hay en Melo 

Neto, como en el Murilo Mendes de Tempo Espanhol, una radicación en la 

esencialidad hispánica”. Dijo un día Jorge de Sena: “nos juzgamos siempre 

mucho menos hispánicos de lo que somos: Los dos grandes poetas brasileños 

que son Murilo Mendes y João Cabral se quieren hispánicos” (TORRES, 

apud SARAIVA, 2000, p. 150).
1
 

 

 

A esse respeito, os críticos espanhóis Angel Crespo e Pilar Gomes Bedate também 

tecem observações sobre a hispanidade da poesia cabralina, a saber: 

 

En la poesía de Cabral de Melo es fácil descubrir muchos elementos 

tradicionales, pero transformados y exigentemente adaptados a los 

propósitos expresivos del poeta de modo que apariencia y substancia llegan a 

confundirse en ella, pues la substancia realista está tan íntimamente ligada a 

la novedad formal (apariencia en el sentido de inmediatismo) que resulta 

difícil el deslinde de ambas (CRESPO; BEDATE, 1964, p. 6)
2
  

                                                           
1 Há uma presença quase gêmea com a do Nordeste que se sobressai na poesia de João Cabral: a da Espanha, 

país onde o poeta viveu durante os últimos anos. Presença nova (ou simultânea?) estreitamente ligada a do seu 

Nordeste natal. E acrescenta mais adiante: “Mas ainda há mais: há em Melo Neto, como em Murilo Mendes 

de Tempo Espanhol, uma radicação na essencialidade hispânica”. Disse um dia Jorge de Sena: “nos julgamos 

sempre muito menos hispânicos do que somos: os dois grandes poetas brasileiros que são Murilo Mendes e João 

Cabral amam ser hispânicos” (Tradução livre). 

 
2
 Na poesia de Cabral de Melo é fácil descobrir muitos elementos tradicionais, mas transformados e 

exigentemente adaptados aos propósitos expressivos do poeta de modo que aparência e substância chegam a 
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 De Pedra do sono (1942) a Sevilha andando (1987) passa-se quase meio século. Pelo 

período de composição, poderemos traçar uma linha temporal da produção cabralina na qual 

interagem interfaces poéticas, artísticas, culturais e antropológicas entre Pernambuco e 

Espanha. É preciso lembrar que essa interação envolvendo os signos desses espaços 

geográficos nas obras de João Cabral não foi uma simples escolha temática ao seu trabalho de 

composição, mas a descoberta de uma identidade que se projetou através da similaridade já 

citada, como declara o próprio poeta em entrevista à jornalista Danúsia Bárbara: 

 

Y España me llegó al alma tanto como Pernambuco. Muchas veces hablo de 

Pernambuco hablando de España. Y muchas veces hablo de España 

hablando de Pernambuco. Por ejemplo, en mi libro Paisagens com figuras 

hay dieciocho poemas: nueve sobre Pernambuco y nueve sobre España. Y 

tengo la impresión de que hay ahí poemas que con sólo algunas  

modificaciones podrían ser tanto de un lugar como de otro (MELO NETO 

apud SARAIVA, 2000, p. 145).
3
 

 

É, portanto, a poética desses espaços na tessitura cabralina que será o tema abordado 

neste trabalho, o qual nos propomos a estudar nos capítulos delimitados a seguir: A tessitura 

cabralina; O diálogo literário espanhol; Matizes hispânicas na poética cabralina e A 

musicalidade flamenca. Os referidos temas serão abordados a partir do corpus explorado nas 

seguintes obras: Paisagens com figuras (1954-1955), Museu de tudo (1966-1974), Quaderna 

(1956- 1959), Sevilha andando (1987-1993) e Andando Sevilha (1987-1989). Há, nesse caso, 

mais um recorte, visto que das obras citadas, serão explorados apenas os poemas com 

referência à hispanidade poética de João Cabral. 

Além disso, o conjunto das obras escolhidas para este projeto de pesquisa configura a 

dimensão do desdobramento da composição arquitetada pelo poeta João Cabral de Melo Neto, 

em que a tessitura do abstrato e do concreto resulta numa esquematização visual ou plástica 

do objeto poético. Assim sendo, o contexto acima exposto apresenta um explícito 

desdobramento tanto da imagem quanto do tema, permitindo que as paisagens, como objeto 

da imagem, transcendam o discurso, objetivando levar o leitor a uma leitura cabralina de 

                                                                                                                                                                                     
confundir-se (nela), pois a substância realista está tão intimamente ligada à novidade formal (aparência no 

sentido de imediatismo) que fica difícil a delimitação de ambas. (Tradução livre). 
 
3
 Espanha me chegou à alma tanto quanto Pernambuco. Muitas vezes falo de Pernambuco falando da Espanha. E 

muitas vezes falo da Espanha falando de Pernambuco. Por exemplo, no meu livro “Paisagens com figuras” 

existem dezoito poemas: nove sobre Pernambuco e nove sobre a Espanha. Tenho a impressão de que há alguns 

poemas que, com apenas algumas modificações, poderiam ser tanto de um lugar como de outro (Tradução livre). 
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tessitura amenizada, menos árida, em que a alegoria construída por meio dos elementos 

pictóricos estimule uma crítica desvinculada da crítica construtivista, e ainda nos leve à 

resolução das questões de música e musicalidade na poesia cabralina. 

Para suporte da análise deste estudo, tomaremos como base a obra crítica de João 

Alexandre Barbosa, A imitação da forma: uma leitura de João Cabral de Melo Neto (1975).  

Considerada uma obra essencial aos estudos da poética cabralina, nesse trabalho, o crítico faz 

um minucioso estudo da poesia de João Cabral, no qual traça um percurso evolutivo da 

produção cabralina pela ordem inversa da produção do poeta. João Alexandre inicia sua 

investigação a partir de A Educação pela pedra (1965) e segue até Pedra do sono (1942), a 

primeira publicação de João Cabral. Por esse percurso inverso, o crítico faz referência a 13 

obras cabralinas analisando a dinâmica e a modalidade de articulação que o poeta trava na 

relação de trabalho e de aprendizado apreendido durante o seu processo de criação.  

Dessa forma, os estudos críticos de Barbosa têm um efeito didático no sentido de 

revelar ao leitor um produto de extração da linguagem pela linguagem, referindo-se às 

experiências, apreensões e escolhas de signos que foram incorporados pelo poeta à sua 

tessitura. Antonio Candido, ao prefaciar A imitação da forma: uma leitura de João Cabral de 

Melo Neto (1975) observa que o texto cabralino é explorado, na leitura crítica de Barbosa, 

como uma “autorrevelação” do fazer poético, afirmando que o discurso é explorado não 

apenas pela mediação teórica, mas como “centro da análise concreta”, de forma que a 

objetividade e a lucidez da tessitura poética revelam-se ao leitor como “uma poesia que só 

será plenamente captada se for vista como se estivesse fazendo aos nossos olhos”(CANDIDO, 

1975, p. 14)4. Como exemplo correspondente à observação de Antonio Candido, citamos 

Quaderna (1959), obra em que a exploração da visualidade das imagens é o ponto de 

apreensão poética. Assim, para a compreensão de uma poesia de tessitura incomum, é 

fundamental um distanciamento da abstração do signo que deve revelar-se como a propagação 

do real.    

Outros estudiosos da obra de João Cabral de Melo Neto também serão referendados 

como suporte teórico das questões de influência hispânica, lirismo e musicalidade. Para tanto, 

tomaremos como auxílio para os questionamentos sobre a lírica que se antepõe ao antilirismo 

a obra de Benedito Nunes João Cabral de Melo Neto (1974). Essa obra, além das referências 

                                                           
4
 Citação extraída do prefácio de Antonio Candido na obra crítica A imitação da forma: uma leitura de João 

Cabral de Melo Neto (1975), autoria de João Alexandre Barbosa. 



14 
 

biográficas, apresenta um estudo crítico senão distanciado do conceito construtivista, mas 

com abordagem despojada do conceito árido tão recorrente à tessitura cabralina.  

No capítulo “Linguagem, percepção, comunicação” (1974) da referendada obra, 

Benedito Nunes aproxima o fazer poético cabralino de uma consciência filosófica, 

apresentando ao leitor uma poesia de linguagem afetiva como produto do pensamento 

reflexivo, e com uma formatação emocional depurada pelo esvaziamento do eu-poético. Por 

essa perspectiva, poder-se-ia apreender um fio condutor de teor lírico na tessitura cabralina.  

Como este trabalho tem o objetivo de buscar novas vias de leituras da poética 

cabralina desvinculada do discurso construtivista, tomaremos como suporte para análise o 

ensaio de José Guilherme Merquior, intitulado “Crítica, razão e lírica”, que compõe a obra 

Razão do poema: ensaios de crítica e de estética (2013). A referida obra somar-se-á ao 

suporte teórico de Benedito Nunes como matéria para auxiliar na argumentação de uma 

possível discursão dialética entre a poética árida e o avesso lírico da poesia de João Cabral. 

Nessa perspectiva, Luiz Costa Lima, em sua obra Lira e antilira: Mário, Drumond, 

Cabral (1995) associa-se à postura crítica de Benedito Nunes ao afirmar que “A poesia da 

poesia de João Cabral é uma estratégia ambígua, onde o poder de acurada descrição do 

processo criador se desdobra em reflexão ontológica e existencial” (LIMA, 1995, p. 160). 

Além disso, o processo metapoético da poesia cabralina não possibilita um lirismo explícito, 

afastado da realidade, pois é preciso pensar a “fenomenologia do poético” a partir de uma 

reflexão de configuração genuinamente artística, ou seja, em linguagem simbólica.  

Além dos críticos acima mencionados, que integram uma tradicional referência aos 

estudos cabralinos, nós nos apoiaremos nas obras de Ivo Barbiere com sua Geometria e 

composição (1997) e Marta Peixoto com Poesia com coisas (1983), os quais analisam a 

poética de João Cabral pela via teórica da tradição já mencionada. Dessa forma, reforçam os 

aportes críticos das relações literárias a ser explorados neste trabalho.  

Quanto às abordagens críticas, correspondências e aos depoimentos sobre os mais 

variados temas como literatura, poesia, música, arte, discutidas por João Cabral e ainda os 

registros da crítica literária sobre a poética cabralina, foram documentados nos meios de 

comunicação e também catalogados em livros. É oportuno lembrar que por quase 10 anos, 

devidamente autorizada por João Cabral a também poeta Zila Mamede planejou e elaborou 

um manancial bibliográfico sobre as referências críticas da obra cabralina; trata-se de Civil 

Geometria: bibliografia crítica, analítica e anotada de João Cabral de Melo Neto, 1942 – 

1982 (1987). O referido trabalho compreende os registros completos, por cerca de 40 anos, 

sobre toda a produção literária de João Cabral. Um documento imprescindível aos 
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pesquisadores da poesia cabralina que junto com Ideias fixas de João Cabral de Melo Neto 

(1998), de Félix de Athayde e Correspondência de Cabral com Bandeira e Drummond 

(2001), de Flora Süssekind, serão referências usadas neste trabalho para documentar os 

posicionamentos do poeta, ao mesmo tempo que essas referências bibliográficas concederão 

autoridade crítica às citações referidas sobre o tema abordado. 

Ainda, com o objetivo de propor um novo olhar crítico à poesia cabralina, o quinto 

capítulo deste trabalho tratará de musicalidade. A esse respeito, questionamos: o que há de 

musicalidade na poesia de João Cabral? Como referencial para esse tema, estabeleceremos as 

similaridades estéticas que há entre literatura e música. Nesse sentido, serão o eixo dessa 

perspectiva de leitura o som e o ritmo, pois como elementos acústicos, desenvolvem o 

processo de sonorização pertencente tanto à poesia quanto à música.  

E, para compor o sustentáculo teórico sobre esse tema, faremos uso das obras a 

seguir elencadas: Literatura e música (2002), de Solange Ribeiro de Oliveira; Ensaios de 

vários críticos que constam obra Poesia e música (1985), sob a organização de Carlos 

Daghlian; O som e o sentido: uma outra história das músicas (2009), de José Miguel Wisnik; 

O livro de ouro da história da música: da Idade Média ao século (2009), de Otto Maria 

Carpeaux; e a Filosofia da nova música (2009), de Theodor W. Adorno, as quais serão 

referências sobre as possíveis questões de melopoética a ser desvendadas na poesia de João 

Cabral. 

Acerca da abordagem sobre a tessitura cabralina, os estudos deste trabalho iniciam-se 

com o intuito de buscar esclarecimentos críticos aos possíveis leitores leigos que venham a 

interessar-se pela poesia do poeta pernambucano. Dessa forma, o primeiro capítulo, intitulado 

A tessitura cabralina, apresenta a relação de João Cabral com o cenário literário brasileiro e 

suas primeiras experiências poéticas em Pernambuco, amadurecidas a partir do seu contato 

com a intelectualidade carioca que integrava o cenário literário da época.  

A tessitura cabralina, inicialmente, adota as características construtivistas, as quais 

identificam toda a sua obra, obscurecendo o lado lírico que poderia ter sido e não ocorreu pela 

razão de o próprio João Cabral tentar construir uma teoria poética que se adequasse à sua 

obra. Isso se torna necessário porque, apesar das influências tanto francesa como espanhola, o 

poeta pernambucano, no seu exercício intrínseco de compor, constrói um modelo tão objetivo 

que somente a si lhe serve.  

Bem como, a exaustiva busca por uma poética árida, antilírica, observando os 

desdobramentos quanto à forma estrutural e sintagmática levou João Cabral a uma tessitura 

silenciosa e individualista, pouco atraente àqueles que se arriscam ao exercício da poética. 
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Contudo, a obra de JCMN, com o seu modelo inovado de tessitura poética, proporcionou um 

vasto campo ao exercício da crítica literária. Desde a descoberta da poesia cabralina por 

Antonio Candido, que a denominou de construtivista, essa linha de composição tornou-se 

matéria exaustivamente explorada nos estudos de literatura brasileira. 

Nesse cenário, os temas abordados sobre a ponte entre Pernambuco e Espanha são 

introduzidos a partir do segundo capítulo, O diálogo literário espanhol, em que apresentamos 

um release sobre a história da literatura espanhola, com o objetivo de proporcionar uma 

melhor compreensão das incursões de João Cabral sobre a poética hispânica. Para esse tema, 

o diálogo espanhol será explorado desde a literatura medieval, a partir do Mio Cid, Gonzalo 

de Berceo até a Geração de 1927. Observando o diálogo poético entre João Cabral e suas 

relações com as vanguardas modernistas, especialmente sua identificação com a poesia 

concreta, de Jorge Guillén, a partir dos pressupostos teóricos da poesia pura, teoria defendida 

pelo crítico francês Henri Bremond, na obra Poésie pure (1925) tomando como referência a 

poesia simbolista de Paul Valéry.  

Quanto às matizes hispânicas, serão estudadas nos capítulos terceiro e quarto, por 

meio dos signos que compõem a cultura andaluza, explorados pela figura dos toureiros, 

bailaoras de flamenco, artistas e especialmente pela cidade de Sevilha. Esses signos serão o 

referencial para o trabalho de identificação do avesso lírico da poesia cabralina, que está 

matizado pelas vias da cor e do espaço sevilhano. Assim, ao explorar “El cielo que pisan las 

sevillanas…”, não seria exagero dizer que o solo que pisam as sevilhanas foi o principal 

objeto poético para a obra de João Cabral de Melo Neto, encontrando nele sua real identidade 

de poeta.  

Com um tom de sedução, elemento de extrema sutileza na obra de João Cabral, a 

cidade torna-se objeto poético das obras Quaderna (1959), Sevilha andando (1987-1993) e 

Andando Sevilha (1987-1989). Essas obras são centradas na figura feminina, divididas em 

duas partes que interagem entre a sensualidade feminina expressa pela cidade sevilhana e a 

sensualidade da própria poesia.  

Nessa perspectiva, tem-se a impressão de que a cidade de Sevilha mostra-se sedutora 

a partir da anatomia feminina usada como contraponto curvilíneo dos traços arquitetônicos da 

cidade. Dessa forma, Cabral mistura a geografia do local com as características de uma figura 

humana. Faz relação metafórica entre as qualidades de Sevilha com os atributos de uma 

mulher que se identifica com a cor local ou pertence ao panorama expresso. O poeta mostra 

também que não basta apenas identificar a pessoa do poema com o habitante local, é preciso 

impregná-la da arquitetura da cidade. Desse modo, o símile fica mais intenso, mais completo. 
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Por conseguinte, há uma impregnação maior dos atributos da cidade-ilha à mulher 

representada no poema, o que se percebe na tessitura poética com teor erótico, na projeção 

artística e plástica, pois já sentimos a exploração de um lirismo amoroso, proveniente das 

imagens de Sevilha.  

Como exemplo, a cidade se toma em versos pelas imagens da bailadora andaluza, 

protagonista de um balé siguiriyas, declarando: “Dir-se-ia, quando aparece/ dançando por 

siguiriyas,/ que com a imagem do fogo/ inteira se identifica”. (MELO NETO, 1999, p. 219). É 

o que observaremos em Estudos para uma bailadora andaluza, poema no qual João Cabral 

toma como referência para o seu trabalho de perfeição poética os quatro elementos da 

natureza – fogo, ar, terra e água –, que representam a lucidez da tessitura cabralina. Assim 

serão explorados os temas que trataram das matizes do espaço sevilhano.   

Dadas as incursões de João Cabral pela cultura espanhola, não será omitida a 

musicalidade flamenca, tentando, ainda, desmistificar a aridez lírica e a lâmina cortante, 

pontos que nos levarão às questões de música e musicalidade. Dessa forma, fugindo à tradição 

dos versos de sete sílabas e decassílabos, metrificação ao gosto brasileiro, a construção 

poética cabralina se dá pela tessitura do verso arquitetado numa métrica de oito sílabas, 

aplicado com acentuação irregular interna, causando a impressão de prosa. Pensamos ainda 

que essa estrutura formal não justifica a musicalidade ofuscada na obra cabralina. Para isso, 

tomaremos como referência o bailado performático do poema Estudos para uma bailadora 

andaluza (MELO NETO, 1999, p. 219). Sem nos atermos aos elementos estruturais, apenas 

contextuais dos versos do poema, observaremos que o próprio objeto poético, a imagem do 

fogo em balé performático de labaredas, reclama uma inserção musical a fim de expandir sua 

performance teatral. 

Dir-se-ia quando parece 

dançando por siguiriyas, 

que com a imagem do fogo 

inteira se identifica. 

[...] 

Porém a imagem do fogo 

é num ponto desmentida: 

que o fogo não é capaz 

como ela é, nas siguiriyas, 

[...] 

Subida ao dorso da dança 

(vai carregada ou a carrega?) 

é impossível se dizer 

se é cavaleira ou égua. 

 

(MELO NETO, 1999, p. 219-220, grifos nossos) 
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Com sua poética árida e recorrentemente julgada como antilírica, João Cabral 

configura a postura de poeta hermético aparentemente desligado da tradição literária 

brasileira. Por essa razão, este trabalho não só pretende desmistificar o antilirismo da poética 

cabralina como também buscar a musicalidade negada pelo próprio poeta. A poesia de João 

Cabral de Melo Neto se faz a partir de uma ética que lhe impõe uma postura árida, 

consequentemente antimusical, isso já compõe o discurso da crítica cabralina.  Porém, falta 

descobrir por que o poeta faz escolha por versos como de “jogar a flauta aos peixes surdos do 

mar”, preocupação lírica expressa na “Fábula de Anfion” (MELO NETO, 1999, p. 87) uma 

vez que tenta não se desvincular da sua postura antimusical, ao mesmo tempo que questiona: 

“Uma flauta: como/ dominá-la, ..../ Uma flauta:  como prever/ suas modulações .../ A flauta, 

eu a joguei/ aos peixes surdos-/mudos do mar” (MELO NETO, 1999, p. 92). Será que a 

dessacralização poética anula a musicalidade dos versos? A poesia espanhola também faz uso 

de elementos concretos, mas nem por isso renega a musicalidade de seus versos.  Eis a 

questão a que nos propomos investigar em Matizes hispânicas na poética de João Cabral de 

Melo Neto sem, contudo, negar a crítica já instaurada e que permeia a poética cabralina.  
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2º CAPÍTULO  
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2 A TESSITURA CABRALINA 

 

 

João Cabral de Melo Neto, brasileiro, pernambucano, diplomata por funcionalidade 

profissional e poeta por vocação. Quando criança, morou nos engenhos de propriedade de seu 

pai, em São Lourenço da Mata, no Pacoval e no Dois Irmãos, município de Moreno, em 

Pernambuco. Concluiu seus estudos secundários aos quinze anos, em Recife, no Colégio 

Marista, de onde lhe vem a aversão à inspiração poética do parnasiano Olavo Bilac, à poesia 

metafísica e ao lirismo romântico dos simbolistas. Por ironia, em 1955, a Academia Brasileira 

de Letras concede-lhe o Prêmio Olavo Bilac. O estudante que, aos 15 anos, odiava a poesia 

que ouvia no curso secundarista, torna-se um dos maiores expoentes da poesia brasileira.   

Poderíamos dizer que o despertar poético de João Cabral surge com o cordel, produto 

literário que os cassacos dos engenhos de seu pai adquiriam nas feiras livres do interior  

pernambucano.  A incumbência da leitura proporcionava ao afortunado homem das letras a 

missão de ler e explicar as narrativas de um romance de barbante àqueles menos favorecidos 

de leitura, embora não desmerecedores de conhecimento literário. Essa aventura é descrita no 

poema “Descoberta da literatura”, da obra A escola das facas, de 19795:  

 

No dia-a-dia do engenho, 

toda a semana, durante,  

cochichavam-me em segredo: 

saiu um novo romance. 

E da feira do domingo 

me traziam conspirantes 

para que os lesse e explicasse 

um romance de barbante. 

Sentados na roda morta 

de um carro de boi, sem jante, 

ouviam o folheto guenzo, 

a seu leitor semelhante, 

com as peripécias de espanto 

preditas pelos feirantes. 

Embora as coisas contadas 

e todo o mirabolante, 

em nada ou pouco variassem 

nos crimes, no amor, nos lances, 

e soassem como sabidas 

de outros folhetos migrantes, 

a tensão era tão densa, 

                                                           
5
 Para esta pesquisa, quando se tratar das referências aos poemas de João Cabral de Melo Neto, 

citaremos a Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999.   
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subia tão alarmante, 

que o leitor que lia aquilo 

como puro alto-falante, 

e, sem querer, imantara 

todos ali, circunstantes, 

receava que confundissem 

o de perto com o distante, 

o ali com o espaço mágico, 

seu franzino com o gigante, 

e que o acabassem tomando 

pelo autor imaginante 

ou tivesse que afrontar 

as brabezas do brigante. 

(E acabaria, não fossem 

contar tudo à Casa-grande: 

na moita morta do engenho, 

um filho-engenho, perante 

cassacos do eito e de tudo, 

se estava dando ao desplante 

de ler letra analfabeta 

de Corumbá, no caçanje 

próprio dos cegos de feira, 

muitas vezes meliantes.) 

 

(MELO NETO, 1999, p. 447. Grifos nossos) 

 

Ao mesmo tempo em que o poema “Descoberta da literatura” registra a iniciação 

literária do poeta João Cabral, também pontua um modelo de hierarquia social colonialista, 

conforme descrito nos dez últimos versos, o que nos instiga a observar os resquícios do 

colonialismo, modelo social vivido pelo próprio poeta, ainda resistente à cultura nordestina e 

predominante na sociedade canavieira do século XX.  

Além disso, sua poética evidencia o registro da experiência literária, que evoca a 

necessidade de João Cabral de transpor em versos sua identidade pernambucana transportada 

para sua vivência em terras andaluzas, as quais se assemelham à paisagem árida e desolada do 

espaço mágico de sua infância em engenhos pernambucanos. Tais imagens parecem ser 

reconstruídas com o objetivo de reaproximar-se do seu habitat, conforme nos lembra  Bosi  

(1994, p. 471) ao mencionar que “o convívio com a meseta castelhana ‘dos homens de pão 

escasso’ e com a poesia ibérica medieval, a só um tempo severa e picaresca, acentuou em 

Cabral a tendência de apertar em versos breves e numa sintaxe incisiva o horizonte da 

vivência nordestina”.  

É interessante observar que o poema “Descoberta da literatura” proporciona uma 

leitura lúdica e saudosista expressa pela forma narrativa de compor, na qual transpõe uma 

linha tênue entre o mundo mágico e o limite da realidade, divergindo entre o guenzo leitor-
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narrador e o poeta de múltiplos epítetos: engenheiro, geômetra, construtivista, antilírico. 

Também se faz curioso perceber que a descoberta literária de João Cabral se deu através de 

“severinos” anônimos, com parca instrução intelectual, elemento metafórico que mais tarde o 

ajudaria a compor o personagem protagonista de Morte e vida severina (1955).  

Ainda a respeito da iniciação à arte poética de Cabral em espaço pernambucano, faz-

se oportuno registrar a influência de grandes escritores e críticos modernistas tais como Willy 

Lewin, Lêdo Ivo, Lauro Escorel, Joaquim Cardoso, Vicente do Rêgo Monteiro e tantos outros 

que se reuniam no Café Lafayette para discutir temas literários.  Em 1940, João Cabral deixa 

Pernambuco por definitivo e segue para o Rio de Janeiro, onde conhece Murilo Mendes, que o 

apresenta a Carlos Drummond de Andrade e demais escritores, como seu primo Manuel 

Bandeira, Aníbal Machado, Vinícius de Moraes, entre outros que se reuniam no consultório 

do poeta e médico Jorge de Lima.   

Em 1942, o poeta pernambucano estreia na literatura brasileira com a publicação da 

obra Pedra do sono, com tessitura já considerada construtivista, estética pré-anunciada pelo 

crítico Antonio Candido quando da publicação do artigo “Poesia do norte”, publicado no 

Jornal da Manhã, em 1943:  

 
Pedra do sono é a obra de um poeta extremamente consciente, que procura 

construir um mundo fechado para a sua emoção, a partir da escuridão das 

visões oníricas [...] construídos com rigor, dispondo-se os seus elementos 

segundo um critério seletivo, em que se nota ordenação vigorosa que o poeta 

imprime ao material que lhe fornece a sensibilidade. Disso já se depreendem 

as duas características principais desses poemas, tomados em si: hermetismo 

e valorização por assim dizer plástica das palavras [...] O Sr. Cabral de 

Melo tem a necessidade de um certo rigor por assim dizer 

construtivista
6
. 

 

De fato, Cabral surge na literatura brasileira na década de 1940, após a consolidação 

da literatura modernista, movimento que redefiniu o perfil da cultura nacional. Trabalhando 

uma poesia de perfil artístico, caracterizada pela plasticidade de imagens e objetividade de 

linguagem, o poeta pernambucano desponta como perspectiva de uma experiência literária 

das mais excêntricas e instigantes. Na incessante busca de uma poesia pura, Cabral 

desvincula-se da criação emotiva e elege, como princípio da sua arte, a tessitura do rigor, cuja 

emoção expressa-se com equilíbrio matemático e construtivo com o propósito de permitir-se 

                                                           
6
 Análise crítica de Antonio Candido, publicada no Jornal da Manhã (1943), referente à obra Pedra do sono 

(1942).  In: Revista Colóquio Letras, n. 157/158, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, p. 15, 2000 (grifos 

nossos). 
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dar a ver sua composição poética como elemento de criação artística. É o que descreve 

Antonio Candido (2000) no já citado artigo Poesia do Norte: 

 

Para mim o ápice da humanidade são os criadores. Não os artistas 

performáticos, ou performânticos, os que executam, mas os que de fato 

concebem a obra de arte. A vocação que um João Cabral de Melo Neto tem 

para discernir o que é poesia do que não é, isso sim me causa inveja. Cabral 

é um poeta que endureceu o verso e asperizou a fonologia da língua 

portuguesa; abandonou as palavras ditas poéticas em sua época; recusou-se a 

empregá-las, deixando de lado os substantivos abstratos, por exemplo. Ele 

abandonou tudo aquilo com o qual se vinha construindo a poesia no Brasil e, 

de modo geral, no mundo. Demoliu o já feito e se tornou esse exemplo de 

novidade poética, de criação
7
.   

 

Percebe-se que, a partir dos posicionamentos críticos de Antonio Candido, os estudos 

críticos posteriores sobre a tessitura poética de João Cabral apresentam a tendência de 

configurar a obra cabralina pelas vias estéticas do construtivismo, postura que causou certo 

comodismo intelectual em buscar outras vias de leituras, tais como a recepção estética da 

poesia espanhola, mais precisamente a lírica da Generación del 27, considerando que o poeta 

pernambucano compôs 133 poemas dedicados à temática espanhola (conforme Anexo A). 

Nesse sentido, torna-se óbvio que os críticos não deixaram de fazer referência a esse tema, no 

entanto, sobre a cultura espanhola na obra de João Cabral constam apenas registros 

documentais e biográficos da experiência hispânica vivenciada pelo poeta pernambucano.  

Essa homogeneidade dos estudos em relação à fortuna crítica da poesia de João 

Cabral está ancorada nos níveis de tensão que permeiam a tessitura de sua obra, expressos 

com base nos seguintes níveis: recursos técnico-formais, que valorizam a racionalidade e a 

invenção; poesia cerebral, que sugere a reflexão sobre o próprio ato de compor, preocupada 

não apenas com a técnica, mas, sobretudo, com a concretude da linguagem que o distanciava 

da poesia de inspiração; absorção do exterior, expressa por meio da plasticidade da obra 

como um recurso artístico para dar visibilidade ao formato da composição; e renovação 

estética, que surge como novidade numa tentativa de encontrar um modo de solução formal 

para a construção da obra cabralina, contrapondo-se ao conceito tradicional, desconstruindo, 

dessa forma, o  fazer poético. 

A ideia de que o construtivismo foi o grande lance estético da obra de João Cabral  

leva ao questionamento de como dar a ver o construtivismo incorporado à sua composição. 

Esse contraponto às dimensões tradicionais da poesia tornou-se temática por demais 

                                                           
7
 Revista Colóquio Letras, n. 157/158, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, p. 14, 2000. 
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recorrente, sendo abordada pelo crítico João Almino (2000) no ensaio O domador de sonhos e 

outras imagens da pedra8, no qual explica, didaticamente, como ocorre o processo de 

construção na poesia de cabralina. Vejamos: 

 

 

Na trajetória do sonho para o concreto, as imagens inicialmente 

fragmentadas vão-se estruturando sobre linhas narrativas, como se a 

geometria cubista do primeiro livro (Pedra do sono) adquirisse contornos 

mais preciosos e ganhasse em verticalidade, densidade e simplicidade. Os 

poemas tornam-se frequentemente encadeados de imagens afins ou em 

comparações em torno de uma só ideia bem estruturada, encaixando-se as 

partes numa figura, num conjunto de figuras ou numa narrativa. As 

primitivas associações inusitadas dão assim lugar a uma linguagem cada vez 

mais direta que, em alguns poemas narrativos, assume o tom de prosa 

(ALMINO, 2000, p. 132, grifos nossos). 

 

 

No processo de construção da poesia de João Cabral – acima decifrado pelo eixo 

estrutural dos elementos, verticalidade, densidade e simplicidade –, incide a inquietação 

contra a página branca que, diante do seu exercício autocrítico, leva o poeta a interpolar pelas 

“Vinte palavras sempre as mesmas/ de que conhece o funcionamento,/ a evaporação, a 

densidade/ menor que a do ar”. Esse recurso está expresso nos versos “A Lição de poesia” 

(MELO NETO, 1999, p. 78), poema no qual ele elege um vocabulário neoplástico para a 

construção do seu projeto de discurso, caracterizado pelas palavras: papel, engenho, cana-de-

açúcar, pedra, cabra, faca, deserto, caatinga, água, lama, rio, mar, sertão, sol, seca, corpo, 

osso, fome, cemitério, morte. Mesmo usando elementos densamente figurativos, a 

equivalência semântica entre os elementos apresenta-se como um recurso para ressaltar o 

valor plástico da imagem poética.  

Assim, a poesia de João Cabral desmonta a imagem das coisas e o sentido de 

abstração que permeia sua tessitura, materializando-se na coerência e na densidade do 

discurso. De fato, por esse contexto, a poesia cabralina não poderia deixar de ser denominada 

poesia cerebral, sem, contudo, deixar de ter lirismo nos elementos de composição, 

configurada, por exemplo, na forma de descobrir a literatura, metaforicamente, pelos versos 

de um romance de barbante, ou ainda, pelo esforço de se fazer poeta conforme infere “A 

Lição de poesia”9 quando descreve a “sua luta branca sobre o papel”: 

 

                                                           
8
 ALMINO, João. O domador de sonhos e outras imagens da pedra. Revista Colóquio Letras, n. 157/158, 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, p. 132, 2000 (grifos nossos). 
9
 MELO NETO, João Cabral. O engenheiro. In: Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999, p. 78, 79.  
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[...] 

A luta branca sobre o papel 

que o poeta evita, 

luta branca onde corre o sangue 

de suas veias de água salgada. 

[...] 

 

E as vinte palavras recolhidas 

nas águas salgadas do poeta 

e de que se servirá o poeta 

em sua máquina útil. 

 

Vinte palavras sempre as mesmas 

de que conhece o funcionamento, 

a evaporação, a densidade 

menor que a do ar. 

 

O modus operandi adotado por João Cabral, claramente construído a partir de uma 

estética de ruptura com as tendências líricas consagradas pela tradição da poesia brasileira, 

sem se afastar de sua identidade cultural, leva-nos a pensar o seu espaço na poesia moderna 

brasileira na primeira metade do século XX, como, por exemplo, sua relação desconectada da 

Geração de 1945, conforme abordaremos a seguir. 

 

 

2.1 GERAÇÃO DE 1945: A RELAÇÃO DA POESIA CABRALINA COM O 

MODERNISMO BRASILEIRO 

 

 

O que vem a ser uma geração literária? A questão de enquadrar a poesia de João 

Cabral em um conceito geracional não é o principal questionamento da crítica em relação a 

sua poesia, porque pensar a poesia de João Cabral é pensar uma obra desconectada dos 

“ismos” literários e indexada num limiar de coeficiente de solidão, observação justificada pela 

dificuldade que a crítica historicista tem em enquadrar o poeta pernambucano no contexto do 

Pós-Modernismo brasileiro. Apesar de estar cronologicamente inserido na Geração de 1945, o 

poeta pernambucano foge de todos os propósitos estéticos e temáticos do grupo daquela 

geração que se posicionou dentro do contexto literário brasileiro como uma figura híbrida, 

com postura reacionária à indisciplina dos Modernistas de 1922. Por não haver unidade de 

discurso, o grupo de 1945 ficou predestinado à fragmentação e embora tendo conhecimento 

dos “manifestos” que lhe precedem, Cabral não adotou nenhuma ideia ou conceito 
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revolucionário advindo desses manifestos. Isso é notório pela falta de iconoclastia em relação 

aos grupos que o precederam, ou seja, as gerações das décadas de 1920 e 1930.   

Apesar de alguns historicistas conceberem o poeta João Cabral como um 

representante da Geração de 1945, é consenso entre os críticos abordar o distanciamento 

estético da poesia cabralina daquele grupo literário. O próprio João Cabral negou 

reiteradamente sua inclusão na citada geração literária, conforme explica no depoimento a 

seguir: 

 

Todo mundo pensa que a Geração de 45 foi um movimento literário. Não 

foi. Uma geração não existe nem deixa de existir. A história tem que se 

desenvolver através de gerações. Agora, existem dois sentidos na Geração de 

45. Uns são os poetas e escritores nascidos dentro de determinada faixa e 

outro é um grupo que em São Paulo lançou a chamada Geração de 45 como 

sendo um movimento. Pertenço à Geração de 45 no sentido de que nasci 

entre o ano tal e o ano qual, mas não sou no sentido de pertencer a esse 

grupo de São Paulo e nem de seguir as ideias desse grupo. Não quer dizer 

que eu esteja de acordo com todos os princípios nem com tudo o que os 

meus companheiros da geração, mesmo de 45, fizeram [...] (MELO NETO 

apud ATHAYDE 1998, p. 43)
10

. 

 

No ensaio Falência da poesia, o crítico Merquior (2013, p. 58), em referência ao 

grupo de 1945, posiciona-se com severas críticas e, para justificar a inclusão de JCMN nesse 

grupo, expressa elogios exacerbados afirmando que o poeta pernambucano “é simplesmente o 

que a Geração de 45 poderia ter feito e não fez. Ou, parafraseando o verso de Bandeira 

(1987); a obra inteira que poderia ter sido e não foi [...]”
11

, atribuindo-lhe um perfil redentor 

da geração. 

E, assim, por incompatibilidade à postura estética do grupo em que cronologicamente 

está inserido, embora adotando uma postura antilírica, João Cabral inicialmente opta pelas 

tendências dos Modernistas de 1922, adotando como modelos literários os poetas Manuel 

Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. A esse respeito, o crítico Benedito Nunes afirma:  

 

Não se escolhe a geração em que se nasce. Escolhe-se a partir dela e, às 

vezes, até contra ela. João Cabral fez uma escolha oposta à que levou os seus 

coetâneos a se fixarem numa poesia, que se tornou representativa da geração 

de 45, de refinamento formal e de aprofundamento interior. Ligado desde o 

seu primeiro livro à tradição modernista, da qual retomou, de 

                                                           
10

 Entrevista a Sérgio Fonta, Jornal de Letras, Rio de Janeiro, out. 1973 citada por ATHAYDE, Félix de. Ideias 

fixas de João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: FBN; Mogi das Cruzes, SP: Universidade de 

Mogi das Cruzes, 1998, p. 43. 
11

 BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira: poesias reunidas e poemas traduzidos. 14. ed. Rio de Janeiro: 

José Olympio, 1987 (José Guilherme Merquior faz referência aos versos de Manuel Bandeira, expressos em 

Antologia: “Quero descansar/ humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei/ Na vida inteira que 

podia ter sido e não foi”). 
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preferência, sem de todo abandonar o verso livre, os padrões que lhe 

puderam assegurar uma dicção corrente e precisa, João Cabral também 

soube aproveitar o uso, consagrado pelo Modernismo e rejeitado pelos 

seus companheiros de geração, da matéria prosaica e da prosificação do 

verso, mais tarde, repudiando a linguagem elevada e a poesia profunda, 
João Cabral rejeitará a ideia de expressão poética perseguida nessa fase 

(NUNES, 1974, p. 29, 30. grifos nossos). 

 

Tal qual Benedito Nunes observa, a presença da estética dos Modernos de 1922 na 

tessitura cabralina, Haroldo de Campos, em consonância com a temática, aborda no seu 

ensaio O geômetro engajado, o perfil modernista da construção poética cabralina, reiterando, 

portanto, o consenso crítico: 

 

A poética de 45 cultiva preferentemente o sermo nobilis, a palavra erudita ou 

menos corrente; põe de quarentena as dissonâncias imagéticas (tão 

características da linguagem de um Murilo Mendes, por exemplo), em prol 

de uma noção apaziguadora de “clima” ou decorum poemático; reabilita as 

formas fixas de organização do poema, especialmente o soneto. Já JCMN 

está no polo oposto dessas preocupações. Sua poesia se prende, 

nitidamente, a uma constante estilística que pode ser puxada, sem 

solução de continuidade, desde 22: é a vertente da poesia-minuto de 

Oswald de Andrade – a “poesia pau-brasil” –, que passa a informar 

certos poemas do primeiro Drummond e vai encontrar o seu lugar 

natural na linguagem reduzida da poesia cabralina (CAMPOS, 2004, p. 

78, grifos nossos).  

 

De fato, a tessitura da poética cabralina até os dias atuais não gerou uma solução de 

continuidade e isso a torna individualizada, exclusiva e restrita ao campo da literatura 

brasileira. Talvez por tal posição, há quem o considere um poeta alheio ao projeto da literatura 

nacional.  No entanto, as referências de Campos acima descritas contrariam esse 

posicionamento quando configura a poesia de Cabral indexada à vertente de Oswald de 

Andrade e Drummond. No ensaio intitulado A Geração de 45 (MELO NETO, 1999), a 

postura de João Cabral é de posicionamento desconexo da citada geração, no entanto, não a 

subjuga, nem cria querelas. Conforme explica: 

 

Por isso me parece mais instrutivo tentar a caracterização desse grupo de 

autores a partir da atitude crítica que se formou em relação a ela pelos 

escritores de gerações anteriores. De certa maneira, algumas das afirmações 

que constituem essa atitude crítica geral parecem definitivamente 

depositadas. Devo dizer que nem todas essas afirmações são justas e que a 

facilidade com que foram aceitas não me parece o resultado da visão certeira 

desses críticos. As opiniões que os autores mais antigos têm dos poetas da 

Geração de 45 são também igualmente polêmicas, embora menos 

violentamente polêmicas: elas se beneficiam da falta de entusiasmo 

excessivo que vem com os anos, com os anos de idade civil e com os anos de 

vida ativa na república literária (MELO NETO, 1999, p. 741). 
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João Cabral analisa a postura desse grupo de escritores expondo a dificuldade de 

enquadrá-los num contexto literário, em face da instabilidade e da falta de consciência 

estética.  A esse respeito, o poeta declara: 

 

Apesar de existir há alguns anos a querela que acompanhou o nascimento e o 

batismo da chamada Geração de 1945 e apesar de os poetas dessa geração se 

mostrarem quase tão interessados em explicar-se quanto em criar, a verdade 

é que o denominador comum do grupo ainda não foi estabelecida com a 

desejada precisão (MELO NETO, 1999, p. 741). 

 

Para João Cabral, a contribuição da Geração de 1945 foi limitada porque lhes 

faltavam os estímulos efusivos das gerações que a antecederam e isso se justifica pela falta de 

renovação estética e por subestimar a direção literária dos modernistas de 1922, os quais 

foram responsáveis pela busca de autenticidade e de expressão que representasse a identidade 

nacional, como as posturas descritas nos Manifestos Pau-Brasil, (1924) e Antropófago 

(1928), ambos de Oswald de Andrade
12

 (TELES, 1992), manifestos nos quais se evocava o 

Tupy, or not tupy that is the question
13

.   

Seguindo ainda a linha da contradição, a Geração de 1945 peca ao ignorar o grupo de 

1930, que moldou um novo relevo literário não somente por fundir as conquistas estéticas dos 

modernistas como também por suscitar interesses pelas realidades regionais. Para Cabral, a 

Geração de 1930 ocupa um espaço especial por ser responsável pela criação da sensibilidade 

poética que complementaria o trabalho dos seus antecessores, colaborando assim com a 

solidez do Movimento Modernista, que deixou estrutura de constante renovação literária. 

Nesse sentido, o poeta asserta: 

 

Para o poeta de 30, o que havia a fazer era cantar, simplesmente. Não havia 

uma sensibilidade criada, como sua exigência, sua preferência por tal ou qual 

forma. A eles é que competia criar essa sensibilidade. Eles estavam 

colocados numa posição especial. Naquele momento coincidia a criação de 

sua poesia pessoal com a criação de uma poesia brasileira, com suas novas 

formas, sua mitologia, sua sensibilidade, isto é, seu público (MELO NETO, 

1999, p. 745). 

 

Conforme diz o autor, pelo fato de a Geração de 1945 ter-se distanciado dos seus 

antecessores, faltou-lhe uma identidade literária, ou seja, faltou-lhe “um timbre” que a 

legitimasse.  Diferentemente das gerações que os antecederam, os poetas de 1945 teriam de 

                                                           
12

 TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia e modernismo brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 

1992.  
13

 Versos de Oswald de Andrade no Manifesto Antropófago, publicado no primeiro número da Revista de 

Antropofagia, São Paulo, em 1º de maio de 1928. 
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considerar a sensibilidade e a poesia que já estavam instauradas na literatura nacional a fim de 

não passarem despercebidas.  

 

O poeta dessa geração, ao ignorar sua obra, tinha de escrever para aquela 

sensibilidade, sem o que sua voz não seria percebida; mas tinha também de 

descobrir seu timbre próprio, dentro do conjunto daquelas vozes mais velhas, 

sem o que nenhuma atenção lhe seria concedida. Diferente do poeta de 1930, 

ele não pode apenas confiar-se à sua voz. Ele tem de refletir sobre ela, e, de 

certa maneira, dirigi-la. A criação de sua poesia não coincide mais com a 

criação da poesia brasileira. Os tiques de sua voz já não têm força de 

inaugurar um estilo. Ele tem de submeter-se às formas que encontra (MELO 

NETO, 1999, p. 745- 746). 

 

Dessa forma, para João Cabral, o trabalho literário deve construir sua própria 

identidade, sem, contudo, afastar-se da tradição.  A poesia de 1945 teria de ter procurado uma 

definição ou se espelhado na experiência de poetas mais antigos. Nessa perspectiva, Cabral 

acrescenta: 

 

Não é por falta de mensagem própria que um poeta de hoje funda sua obra a 

partir da experiência de um poeta mais velho. O que acontece é que não há 

uma definição geral de poesia, válida para a nossa época, que permita ao 

jovem autor criar a sua obra identificada com o seu tempo. Existem 

definições particulares, individualistas. No caso do Brasil, existem as 

definições de um Carlos Drummond de Andrade, de um Murilo Mendes, de 

um Augusto Frederico Schmidt; existem poéticas, a desses e a de outros 

inventores de poesia; existe uma sensibilidade dividida, organizada, em 

pequenos núcleos, grupos de sensibilidade formados em volta da maneira 

pessoal de cada um desses inventores (MELO NETO, 1999, p. 746). 

 

Diante da postura individualista de João Cabral, os posicionamentos referendados 

neste capítulo mostram-se contraditórios ao pensamento crítico, o que configura Cabral como 

um poeta desindexado da poesia brasileira, mesmo considerando sua “lição poética” 

aproximada às tradições francesas e espanholas.  Apesar de o poeta pernambucano não estar 

inserido em um grupo literário específico, é interessante observar as influências de um Carlos 

Drummond de Andrade e de um Murilo Mendes que colaboraram no preâmbulo de uma 

estrutura poética e na consciência de sua produção artística.  

Talvez pela estética inovadora, a teoria e a crítica literárias que discorrem sobre a 

poética de João Cabral de Melo Neto tecem questionamentos relacionados com uma 

linguagem poética distinta da tessitura tradicional e que a evidencia como inovadora pela 

estrutura poética ao traçar seus versos em linguagem prosaica, denominando-a de poesia em 

prosa. Isso faz da poesia cabralina um “idioma específico”. Também faz ver que as questões 
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de enquadramento geracional se dissipam quando a literatura de João Cabral, apesar de 

individualista, é concebida dentro do conceito de renovação dos modernistas.  

Nesse cenário, Cabral não ignora seus predecessores e, de fato, não há como negar 

sua rubrica. No cânone poético brasileiro e dentro do contexto de renovação literária, foi 

quem mais se preocupou com uma poética da língua e ainda respeitando uma tradição que se 

fundamentava na diversidade poética. Acumulando novos conceitos poéticos, a poesia 

cabralina tornou-se atemporal e desindexada dos padrões literários. Nesse sentido de 

atemporalidade, poderíamos dizer que a poesia de João Cabral comunga do posicionamento 

crítico expresso por T. S. Eliot quando se refere à tradição literária: 

 

O sentido histórico implica a percepção, não apenas da caducidade do 

passado, mas de sua presença; o sentido histórico leva um homem a escrever 

não somente com a própria geração a que pertence em seus ossos, mas com 

um sentimento de que toda a literatura europeia desde Homero e, nela 

incluída, toda a literatura de seu próprio país têm uma existência simultânea 

e constituem uma ordem simultânea. Esse sentido histórico, que é o sentido 

tanto do atemporal quanto do temporal e do atemporal e do temporal 

reunidos, é que torna um escritor tradicional. É isso que, ao mesmo tempo, 

faz com que um escritor se torne agudamente consciente de seu lugar no 

tempo, de sua própria contemporaneidade (ELIOT, 1989, p. 39, grifos 

nossos). 

 

Quanto à consciência da importância dos seus predecessores e de uma criação 

atemporal, podemos afirmar que está implícita na postura do engajamento literário, que serviu 

de apoio teórico à nova pulsação poética dos Modernos, uma época marcada pela leitura dos 

romances, pelos escritos filosóficos e ensaios literários como os de Jean-Paul Sartre e Albert 

Camus. Também já se conheciam as traduções de Kierkegaard e Kafka.   

Desde a Geração de 1922, as vanguardas da primeira metade do século XX tiveram 

contato com as personalidades do mundo literário francês, as quais permearam a construção 

poética dos nossos modernistas, tais como os artistas e poetas ativistas do surrealismo e 

cubismo: Apollinaire, Max Jacob, Pierre Reverdy, André Breton. Desses e de tantos outros 

nomes, os nossos poetas recebiam os ecos dos movimentos de vanguarda.  

Dentro desse contexto de conhecimento literário francês, faz-se importante registrar 

que os poetas da década de 1940, evitando mencionar o termo geração, também já conheciam 

a literatura nacional sob a rubrica dos modernistas Mário de Andrade, Oswald de Andrade, 

Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Cecília 

Meireles e outros não menos importantes que contribuíram para a formação da identidade 

literária brasileira. São eles os predecessores dos poetas de 1940, que, naquele momento, já 
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seriam seus contemporâneos. Oportuno dizer que a sobriedade do lirismo drummondiano foi 

elemento preponderante na iniciação literária de João Cabral.  

Ao tempo que o grupo precedente aos poetas 1940 entrava em contato com a leitura 

de Mallarmé, Paul Valéry, Rilke, também se familiarizava com os hispânicos Ortega y Gasset, 

García Lorca e Jorge Guillén, citando como exemplo o poeta João Cabral, que além de 

assimilar a sobriedade do lirismo drummondiano, elemento preponderante à sua iniciação 

literária, recebeu também a influência dos citados poetas europeus.  Essas fontes fecundas são 

signos de amadurecimento da identidade poética brasileira, pois é certo que o referencial 

literário que formou a intelectualidade daquela época estava centrado nas raízes da tradição 

literária europeia.  
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O DIÁLOGO ESPANHOL 

 



33 
 

3 O DIÁLOGO ESPANHOL  

  

 

Em 1947, aos 27 anos, João Cabral é designado para o posto de vice-cônsul em 

Barcelona, uma cidade inquieta, habitada por artistas e intelectuais que convivem com o peso 

autoritário do franquismo e tentam sobreviver a esse período pouco propício ao exercício da 

liberdade de pensamento crítico. O poeta pernambucano convive com a cultura catalã durante 

o período de 1947 a 1950. É um tempo de profícuas descobertas, durante o qual se encanta 

pela cultura hispânica ao mesmo tempo em que enriquece seu contato com artistas, escritores 

e intelectuais, tais como os escritores Joan Brossa, Carles Riba e os pintores Antoni Tàpies e 

Joan Miró, a cuja obra dedicou um ensaio crítico.  

Em Barcelona, João Cabral inicia um processo de descobertas do Velho Mundo, 

experiência documentada em carta dirigida ao poeta Manuel Bandeira, datada de 04 de 

setembro de 1947. O trecho a seguir mostra as primeiras impressões do mundo literário 

hispânico descoberto pelo poeta pernambucano: 

 

[...] De Barcelona não preciso lhe dizer muito; está na Espanha e a Espanha 

de hoje é aquele seu estribilho, lembra-se? Eu o tenho sempre na cabeça e 

permanentemente estou examinando o que há de sim e de não nas coisas que 

vou encontrando. O que vale é que a percentagem de sins é bem grande. Há 

uma “Espanha-sim” realmente indestrutível. Nessa estou mergulhado desde 

que cheguei: Mio Cid, Fernán González, Berceo, Arcipreste de Hita, 

Góngora, etc. É claro que os poetas primeiro, como é claro também que a 

exploração não é tão cronologicamente sistemática como enumerei. Mas o é 

tanto quanto possível, isto é, quanto o interesse pelos modernos me permite 

sistema. (MELO NETO, apud,  SUSSEKIND, Flora, 2001, p. 32). 

 

Nesse trecho, João Cabral faz alusão ao poema “No vosso e em meu coração”, de 

Manuel Bandeira (2002) e os versos a que faz referência são “Espanha da opressão. /Espanha 

republicana: /a Espanha de Franco, não!” (BANDEIRA, 2002, p. 139), que dizem respeito ao 

período de grande crise econômica, política e de ferrenha censura ocorrido durante o regime 

totalitário do general Francisco Franco, entre 1939 a 1976, ditadura extinta após a morte do 

ditador, em 1975. Nesse período, as arbitrariedades impostas pela ditadura, como, por 

exemplo, a perseguição à língua catalã em favor do domínio linguístico castelhano foram 

entraves à produção artístico-literária espanhola.  

Em Barcelona, o poeta pernambucano procura interagir com os grupos artísticos e 

literários, especialmente com os mais jovens que, apesar da repressão linguística, tentavam 

resistir escrevendo em catalão. Dessa forma, João Cabral presencia essa luta e, como 

testemunha da opressão e da resistência da arte espanhola, sensibiliza-se com o grupo de 
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jovens artistas integrantes do Dual Al Set14 e passa a traduzir para a língua portuguesa os 

poetas catalães. Esse trabalho foi impresso na sua prensa artesanal sob o título de Quinze 

poetas catalães, publicado na Revista brasileira de poesia, em 1949, recebendo a colaboração 

de amigos brasileiros para divulgá-lo. Talvez essa tenha sido a maior contribuição de Cabral à 

sobrevivência da arte espanhola durante o regime franquista, experiência registrada em carta a 

Manuel Bandeira, datada de 20 de julho de 1948: 

 

[...] Os catalães têm toda a minha simpatia pelo que a atitude deles 

significou, nestes últimos anos, de resistência. [...] Entrei em contato, aqui, 

com um grupo de jovens escritores que publicaram duas revistas
15

. 

Clandestinas, esclareço, porque o catalão, desde 1939, é perseguido aqui. A 

princípio não podiam nem falar, a partir do desembarque dos americanos na 

África, passaram a tolerar a língua oral; a partir de 1945, fim da guerra, 

passaram a permitir os livros em catalão, se em pequenas tiragens fora do 

comércio; e, finalmente, de um ano para cá,  permitem os livros – com 

restrições – mas não as revistas e os jornais. Como eu ia dizendo, acima, 

conheço esses jovens catalães, ávidos de intercâmbio e de que se conheça, 

fora da península, sua “cultura ameaçada”. Por isso seria para eles de grande 

importância que v. fizesse um capítulo sobre a literatura deles; quando nada 

para dar uma chamada no novo Balandrão. (MELO NETO, apud 

SÜSSEKIND, 2001, p. 89). 

 

Até a sua partida para a Espanha, João Cabral havia publicado duas obras, quais 

sejam: Pedra do sono (1942) e O engenheiro (1945), e levava na sua bagagem literária a obra 

Psicologia da composição (1947), que serviu como experimento de impressão à sua tipografia 

particular, prensa artesanal adquirida para publicar livros de poetas brasileiros e traduções de 

poetas espanhóis, como, por exemplo, as poesias de Joan Brossa. Entre 1947 e 1950, com o 

selo Livro inconsútil16, foram impressos 14 títulos, incluindo O cão sem plumas (1950), e 

ainda a revista trimestral O cavalo de todas as cores (1950). 

                                                           
14

 O grupo Dual Al Set era formado por jovens artistas catalães encantados pelo espírito do marxismo, seriam 

eles: o pintor Antoni Tàpies; o poeta Juan Brossa; o escultor Emili Boadella; os pintores Modest Cuxiart, Pere 

Tort e Joan Ponç; o filósofo Arnau August Puig; e o artista gráfico Enric Tormo (CASTELO, 2006, p. 84). 
15

 Trata-se das revistas Algol, de Joan Brossa, Arnau Puig e Antoni Tàpies, que teve apenas um número, e Dau al 

Set, dirigida pelo mesmo grupo, acrescido de Modest Cuixart, Joan Ponç, Joan Josep Tharrats, Juan-Eduardo 

Cirlot, que teve uma primeira fase (sob forte ascendência de Joan Brossa) de 1948 a 1951, quando se encerram, 

de certo modo, as atividades conjuntas do grupo, e uma segunda, de 1951 a 1956, dirigida por Tharrats (apud 

SUSSEKIND, 2001, p. 94). 

16 Seguem os livros impressos na tipografia manual de João Cabral: Psicologia da composição (1947), João 

Cabral de Melo Neto; Mafuá do malungo, (1948), Manuel Bandeira; Cores, perfumes e sons (1948), Charles 

Baudelaire, tradução de Osório Dutra; Pequena antologia pernambucana (1948), Joaquim Cardoso; 

Acontecimento do soneto (1948), Lêdo Ivo; Corazón en la tierra (1948), Alfonso Pintó; Alma a la luna (1948), 

Juan Ruiz Calonja; Cão sem plumas (1950), João Cabral de Melo Neto; Pátria minha, s.d., Vinicius de Moraes; 

Sonets de Caruixa, s.d.,  Joan Brossa; El poeta conmemorativo, s.d., Juan Eduardo Cirlot; Antologia de poetas 

brasileños de ahora,  primeira série, s.d., org. Alfonso Pintó (Augusto Frederico Schmidt, Carlos Drummond de 

Andrade, Cecília Meireles, Murilo Mendes e Vinicius de Moraes). 
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Entre os anos 1960 e 1961, Cabral serviu em missão consular na embaixada de 

Madri. Nesse período, junto com o escritor Ángel Crespo17, promoveu a criação da Revista de 

Cultura Brasileña, editada a partir de 1962 pela Embaixada Brasileira. Desde sua criação até 

novembro de 1981, foram editados regularmente 52 números pela Embaixada brasileira na 

Espanha. Após a extinção do periódico, houve uma edição especial, em 1997, homenageando 

os seus fundadores.  

A revista colaborou para a divulgação da cultura brasileira com trabalhos assinados 

por prestigiados escritores tais como: Gilberto Freyre, João Cabral de Melo Neto, Otto Lara 

Resende, José Guilherme Merquior, assim como traduções do poeta e diretor Ángel Crespo e 

Dámaso Alonso, que traduziu para o castelhano uma seleção de poemas do poeta Murilo 

Mendes. Dessa forma, podemos perceber quão comprometido João Cabral estava com o 

intercâmbio literário entre Brasil e Espanha. Sua colaboração como porta-voz dos jovens 

artistas catalães, especialmente para o grupo Dau al set frente à repressão franquista, foi  

oportuna e decisiva para aquele momento. 

Ademais, o contato de João Cabral de Melo Neto com a cultura ibérica faz com que 

ele estabeleça um elo entre dois mundos, evocando a semelhança geográfica e cultural entre 

Pernambuco e Espanha com a sua tessitura poética. Nos 133 poemas dedicados à Espanha, 

faz-se perceptível o diálogo intercultural entre espaços geográficos tão distintos que, por 

necessidade de adaptação, João Cabral tenta aproximar por meio da plasticidade de sua 

poesia, pois, através do recurso poético de fanopeia, podemos encontrar traços da cultura 

hispânica retratados nos mais variados temas, tais como: literatura, pintura, dança, canto, 

tauromaquia e as paisagens das regiões de Castela, Catalunha e Andaluzia, com uma 

predileção especial pela cidade de Sevilha. Conforme expressa nos versos do poema 

Autocrítica (MELO NETO, 1999, p. 456), assim compostos: 

 

Só duas coisas conseguiram 

(des)feri-lo até a poesia: 

o Pernambuco de onde veio 

e o aonde foi, a Andaluzia. 

Um, o vacinou do falar rico 

e deu-lhe a outra, fêmea e viva, 

desafio demente: em verso 

dar a ver  Sertão e Sevilha. 

  

                                                           
17

 Àngel Crespo (Ciudad Real, 18 de julho de 1926 – Barcelona, 12 de dezembro de 1995), poeta, ensaísta, 

tradutor e crítico de arte espanhola. 
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Por sua vez, o poeta pernambucano tem forte ligação com suas raízes e não deixa de 

perceber a semelhança sociocultural entre o Nordeste brasileiro e a Andaluzia, aproximando 

esses espaços não apenas como um signo geográfico, mas como projeto hermético de sua 

poesia na perspectiva de “Dar a ver Sertão e Sevilha”. Nos versos cabralinos, o Nordeste 

brasileiro projeta-se na tradicional cultura andaluza não somente no aspecto de registros de 

identidade cultural do poeta (tampouco se mostra como alegoria), mas ainda se processa 

dentro de uma lógica matemática e geométrica em que a ideia de regional funde-se num 

contexto de universalidade poética que não foge à objetividade e à clareza evidenciadas nos 

seus procedimentos de composição.  Na busca de uma forma que o defina, o dar a ver poético 

está além do elogio fácil e não corresponde à adesão emocional, aos espaços de predileção 

poética declarados por João Cabral.                                                 

Bem como, a influência da literatura europeia na obra de João Cabral de Melo Neto é 

fato incontestável. Todavia, observa-se que o poeta pernambucano toma a Espanha como 

referência ao modus operandi da sua poesia. Observando a matriz da tradição hispânica, rica 

na sua diversidade, João Cabral parece descobrir o cerne da sua lírica às avessas, pois são 

percebíveis as interfaces ibéricas presentes na poesia cabralina, as quais advêm da assimilação 

consciente, tanto por meio de suas leituras como pelo contato direto com a cultura. Isso é 

declarado pelo próprio Cabral quando se refere ao contato com a civilização estrangeira e à 

descoberta da literatura espanhola:  

 

[...] E quando cheguei à Espanha, eu comecei a estudar sistematicamente a 

literatura espanhola. Foi uma coisa que me libertou dessa influência 

francesa que eu tinha através do Willy Lewin e ao mesmo tempo abriu 

horizontes para mim enormes. Porque o espanhol, apesar de ser o povo da 

Inquisição, o povo católico, o espanhol tem a literatura mais realista do 

mundo. Isso foi outra coisa da maior importância para mim, para eu me 

reforçar no meu anti-idealismo, no meu antiespiritualismo, no meu 

materialismo (MELO NETO, apud ATHAYDE, 1998, p. 31,32. Grifos 

nossos)
18

. 

 

Na declaração de João Cabral, podemos detectar uma contradição em relação às 

influências recebidas. Pois, como dizer que se “libertou dessa influência francesa” adquirida 

através de Willy Lewin, se considerarmos que as duas maiores influências, na sua obra, foram 

provenientes de Paul Valéry (discípulo e leitor de Mallarmé), e do espanhol, Jorge Guillén, 

discípulo de Valéry, por conseguinte  também leitor de Mallarmé. Portanto, não há como 

desassociar a influência francesa da espanhola, na obra cabralina. 

                                                           
18

 Entrevista a André Pestana. O que eles pensam. Rio de Janeiro: Tagore, 1990. 
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Como seria o modus operandi da poesia de João Cabral caso não tivesse ocorrido o 

encontro dele com a poesia espanhola? Bem sabemos que não podemos conjecturar uma obra 

com base em suposições, ressaltando, nesse sentido, que a hispanidade na obra de Cabral 

acontece pelas circunstâncias das suas atividades diplomáticas. No entanto, podemos afirmar 

que toda a sua tessitura expressa uma relação comprometedora com a linguagem no sentido 

de lapidação poética, pois não há dúvidas de que o poeta da objetividade e da racionalidade 

volta o seu olhar para a captação da essência da palavra, nela configurando a materialidade do 

seu objeto poético.  

Inicialmente, a preocupação com a perfeita criação poética parece estar em 

consonância com a tessitura de Paul Valéry. Mais adiante, ao entrar em contato com a 

literatura espanhola, João Cabral encontra o cerne da materialidade que buscava ao seu modus 

operandi. Desse modo, permite observar que do celeiro hispânico advém os elementos 

métricos que fortalecem a narrativa de seus poemas em prosa, ou de métrica livre, estética 

proveniente do cancioneiro de El Cid, da quaderna vía de Gonzalo de Berceo, das novelas de 

Cervantes e do modelo de poesia pura de Góngora. A partir deles, João Cabral identifica-se 

com o ritmo áspero da velha poesia castelhana. 

 

 

3.1 A LIÇÃO DA POESIA CABRALINA 

 

 

João Cabral resiste a seguir os caminhos normativos tradicionais que regem a 

composição poética. Poderíamos justificar tal afirmativa pelo exercício de suas funções 

diplomáticas que o colocaram em contato com múltiplas culturas. Isso, obviamente, é um 

fator importante, mas desde o início da sua preparação literária, na biblioteca de Willy Lewin, 

no Recife, Cabral se interessa por conhecer grandes figuras representativas da literatura 

ocidental, tais como Eliot, Pound, Baudelaire, Mallarmé, Valéry e tantos outros que 

configuram a identidade sólida e inquestionável da poesia moderna que projetou o rumo da 

literatura contemporânea.  

Nisto, a influência de tais poetas não se projetou, apenas, como elemento acessório, 

pois, da influência de Mallarmé, João Cabral observa a precisão formal dos versos e o zelo ao 

trato criativo com a linguagem. Já, quanto ao Paul Valéry, incorpora sua obsessão pela 

simetria e pelo rigor intelectual, ou seja, a rejeição à espontaneidade poética, acreditando que 

toda composição espontânea ou advinda da inspiração seria uma representação do eco de 
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outras pessoas. De ambos, o excesso de lirismo é ignorado por João Cabral, extraindo, 

sobretudo, a base da teoria poética, a fim de compor seu próprio processo criador, ou, por 

assim dizer, sua teoria cabralina. 

Além disso, a influência literária absorvida pelo poeta  faz com que ele compreenda 

que poderia construir uma poesia lógica independente do lirismo romântico, ou seja, 

desligado de devaneios sentimentais, como também, não se trata de postura relacionada aos 

Românticos do século XIX.  Portanto, como poeta crítico, Cabral pensa a tessitura poética 

como um diálogo interpessoal e, sobretudo, “original”, conforme expressa no depoimento a 

seguir: 

Do mesmo modo que ele [o poeta] cria sua mitologia e sua linguagem 

pessoal, ele cria as leis de sua composição. Do mesmo modo que ele cria seu 

tipo de poema, ele cria seu conceito de poema, a partir daí, seu conceito de 

poesia, de literatura, de arte. Cada poeta tem sua poética. Ele não está 

obrigado a obedecer a nenhuma regra, nem mesmo àquelas que em 

determinado momento ele mesmo criou, nem a sintonizar seu poema a 

nenhuma sensibilidade diversa sua. O que se espera dele, hoje, é que não se 

pareça a ninguém, que contribua com uma expressão original. Por isso, ele 

procura realizar sua obra não com o que nele é comum a todos os homens, 

com a vida que ele, na rua, compartilha com todos os homens, mas com o 

que nele é mais íntimo e pessoal, privado, diverso de todos (MELO NETO, 

1999, p. 724, grifos nossos). 

 

 

Talvez por essa lição de poesia, a crítica o tenha configurado como poeta hermético, 

sem, contudo, deixar de perceber as influências literárias que moldaram sua composição. 

Nesse sentido, decifrar a linguagem insólita da poesia cabralina não é tarefa fácil, embora o 

autor deixe claras sua maneira de compor e suas referências estéticas, a originalidade da 

construção eleva a dificuldade de decifração do signo poético, que se propõe constituir-se 

como signo literário trabalhado sob o conceito da “poesia pura”, matéria a ser tratada nos 

capítulos subsequentes.  

Nesse cenário, João Cabral parece compreender o quão desconstruído da tradição sua 

obra se fez, daí a necessidade de explicar/justificar sua tessitura. Todavia, o processo criador 

do poeta pernambucano não está concentrado apenas na originalidade da sua criação, mas na 

qualidade da composição que tem como propósito a precisão formal, expressão de uma 

poética disciplinada que busca uma tessitura construtivista, comunicativa e objetiva. Dessa 

forma, o conceito de originalidade na poesia cabralina comunga do pensamento crítico de 

Friedrich (1978, p. 141), assim expresso: 

 

A originalidade é uma questão de qualidade, e não é decidida pelo estilo. 

Este, porém – neste caso a unidade estilística da lírica moderna –, facilita a 
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cognição. O reconhecimento desta unidade de estilo é até mesmo a única via 

de acesso àquelas poesias que apartam intencionalmente da compreensão 

normal.  

 

 

Já no que se refere à originalidade da poesia cabralina, ela se projeta numa 

composição fundamentada num modelo que recusa o acaso e o lirismo confessional. Sempre 

guiada pela lógica e pelo raciocínio, a obra de João Cabral, com base na observação crítica, 

recebe a influência lírica de Mallarmé no sentido de trabalhar a palavra poética não apenas 

como um instrumento de linguagem compreensível, mas também como elemento dissonante e 

insolúvel a toda normalidade que possa expressar.  

No que diz respeito à estética, sua tessitura também apresenta características 

vinculadas ao conceito mallarmaico, considerando que o processo criador se faz com verbos 

no infinitivo, apresentando descontinuidade em lugar de ligação, justaposição em lugar de 

conjugação de elementos, sinais estilísticos de uma descontinuidade interior. Nesse caso, o 

conjunto da obra acerca-se de elementos da literatura medieva e moderna para compor uma 

dicção poética sólida, autêntica, em que a palavra como principal metáfora da poesia não se 

perca na fruição abstrata, mas se canalize na direção da ideia criativa e latente da linguagem. 

Esses conceitos podemos também observar nos poemas com referência espanhola. É o caso 

do poema “Catecismo de Berceo”, referência ao “mester de clerecia”, Gonzalo de Berceo19. 

Trata-se de um elogio à tessitura daquele que inaugura na poesia castelhana uma nova arte 

poética, denominada cuaderna vía, que se baseava numa versificação regular com pausas 

intencionalmente marcadas. E assim se apresenta a tessitura do poema “Catecismo de 

Berceo”, da obra Museu de tudo (1975): 

 

     1 

Fazer com que a palavra leve 

pese como a coisa que diga, 

para o que isolá-la de entre 

o folhudo em que se perdia. 

 

 

 

                                                           
19

 Gonzalo de Berceo, sacerdote educado no mosteiro de San Millán de la Cogolla.  Sua atividade literária deve 

ter começado por volta de 1230, com La vida de Sancto Domingo de Silos. Suas obras, escritas em cuaderna via, 

são três vidas de santos: a de Santo Domingo de Silos, a de San Millán de la Cogolla e a de Santa Oria; três 

poemas mariológicos: O duelo que fizo la Virgen María el dia de la pasión de su fijo,  Os loores de Nuestra 

Señora e Os milagres de Nuestra Señora; O martírio de Sant Laurêncio; O sacrifício de la misa; dois signos que 

aparecem frente ao juízo e três hinos litúrgicos traduzidos. In: BLEIBERG, Gérman; MARÍAS, Julián. 

Dicionário de literatura espanhola. 4. ed. Madrid: Ediciones de la Revista de Occidente Bárbara de Braganza, 

1972, p. 103. 
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                  2 

 

Fazer com que a palavra frouxa 

ao corpo de sua coisa adira: 

fundi-la em coisa, espessa, sólida, 

capaz de chocar com a contígua. 

   

3 

 

Não deixar que saliente fale: 

sim, obrigá-la à disciplina 

de proferir a fala anônima,  

comum a todas de uma linha. 

 

  4 

 

Nem deixar que a palavra flua 

como rio que cresce sempre: 

canalizar a água sem fim 

noutras paralelas, latente. 

 

  (MELO NETO, 1999, p. 385-386). 

 

 

A metáfora do referido poema está centrada na essência medieva, composto com a 

predominância do verso heptassílabo e, para configurar o recurso estilístico de cuaderna vía, 

suprime a configuração tradicional, ou seja, a métrica de versos alexandrinos com cesura 

épica em dois hemistíquios. Contudo, adota uma composição de quadras, desdobradas em 16 

versos20.  

Nesse caso, João Cabral tenta tecer uma teoria poética em verso a partir da leitura 

que faz, seguindo a estrutura formal dos versos de Berceo. No entanto, a objetividade tão 

peculiar ao poeta pernambucano não se realiza na metáfora medieva, que na intenção de um 

expressivo realismo não condiz com os correlativos objetivos na tessitura do poema. Parece 

estarmos diante de um silêncio poético.  

Dessa forma, a concretude da linguagem foi ofuscada, pois se percebe que a tentativa 

de buscar certa leveza poética prejudicou o esforço do registro de metapoesia, contrariando a 

teoria linguística cabralina. Nessa perspectiva, a tessitura cabralina identifica-se com a do 

mester de clerecía no sentido de obrigá-la à disciplina do rigor estético, que se caracteriza 

pela intenção artística ao verificar que determinado modelo de poesia é “intencionalmente 

                                                           
20

 Para não pairar dúvidas místicas em referência à obra cabralina, registramos que a presença do número quatro 

é dado extremamente recorrente não como signo exotérico, mas como referência assimétrica ao número que 

expressa a perfeição. Estudo amplamente documentado por SOUZA, Helton Gonçalves de. Dialogramas 

concretos: uma leitura comparativa das poéticas de João Cabral de Melo Neto e Augusto de Campos. São Paulo: 

Annablume, 2004. 



41 
 

artístico, dotado de certa perfeição técnica e cuja versificação se caracteriza pela regularidade 

métrica” (SPINA, 2003, p. 177), observações referentes à poesia medieval.  

Assim sendo, o efeito da estética de Berceo na poesia cabralina configura-se como 

interação entre dois polos: o artístico, representado pela linguagem poética configurada pelos 

seus elementos semânticos, previamente selecionados nas “vinte palavras recolhidas/ nas 

águas salgadas do poeta/ e de que se servirá o poeta/ em sua máquina útil”, recurso 

mencionado pelo próprio João Cabral na “A lição de poesia” (MELO NETO, 1999, p. 78); o 

segundo polo vem a ser o estético, expresso pela linguagem prosaica que converge para uma 

total interação entre a poesia e o poeta, como também  entre leitor e poesia, sem, contudo, 

adentrar no discursivo. Nisso, a concretude do feito estético realiza-se na oralidade dos versos 

que, pela sua fruição, atinge a proposta da objetividade cabralina.   

A nosso ver, essa fruição é dificultada pelo cartesianismo poético que, em 

consonância com o leitmotiv estético, propicia o obstáculo à compreensão clara do texto 

cabralino. Nesse sentido, devemos considerar os obstáculos à clareza textual, devemos, 

também, observar a variedade temática na poesia cabralina, que contém corpus de 

participação social, de metapoesia e de lógica composicional, os quais apresentam ao leitor 

dispositivos de interação e de comunicação que possibilitam a formatação de uma poética 

sinestésica e de realismo expressivo.  

Vale ressaltar que o “realismo” na obra cabralina não está relacionado com nenhum 

modelo de escola ou corrente estética do passado da nossa literatura, tampouco significa uma 

ruptura com a tradição. É comum descobrir na obra cabralina elementos tradicionais, todavia, 

adaptados aos propósitos estéticos do poeta, que faz uso de tal componente como uma 

novidade formal de estilo resultando em originalidade.   

Cabral, como configurador do seu próprio modelo poético, procurou buscar sua 

originalidade na assimilação de um ritmo áspero de cadência larga e monótona, configurado 

no modelo de quaderna vía, difundido por Gonzalo de Berceo, anteriormente citado. A 

proposta de nova estética pelos mesteres de clerecias se caracterizava por meio da métrica de 

versos alexandrinos com cesura épica em dois hemistíquios, em grupo de quatro versos com a 

mesma rima.  

Esse modelo de tessitura que configura o conceito de poesia em prosa, no qual, a 

partir do prosaísmo de Berceo, a poesia hispânica encontra uma teoria linguística em verso 

para chegar ao falar anônimo, que no caso seria o dos camponeses.  Isso porque Berceo tinha 



42 
 

o propósito de catequizar por meio da poesia, conforme nos mostram as estrofes abaixo do 

poema “Escomienza la vida del glorioso confessor santo Domingo de Silos”21: 

 

 

Vida de Santo Domingo de Silo 

 

En el nomne del Padre, que fizo toda cosa, 

Et de don Ihesuchristo, fijo de la Gloriosa, 

Et del Spíritu Sancto, que egual d'ellos posa, 

De un confesor sancto quiero fer una prosa. 

 

Quiero fer una prosa en román paladino, 

En qual suele el pueblo fablar a su vecino, 

Ca non so tan letrado por fer otro latino: 

Bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino. 

 

Conforme asseverou o poeta da Generación del 27, Jorge Guillén (1969), em relação 

à poesia medieval, Gonzalo de Berceo foi quem melhor, na Espanha, resolveu o problema da 

linguagem poética em forma de métrica, como também mostrou a cristalização da expressão 

direta, desconstruindo a concepção da poesia como um simples ato de expressão emotiva, 

apresentando, em seu lugar, uma forma de linguagem firme, segura e edificada sob o signo do 

rigor. Berceo, como poeta, atém-se a uma arte nova e nos apresenta como a poesia pode 

cristalizar-se em expressão direta. No entanto, essa expressão não se limita ao sentido restrito 

da comunicação.  

A poesia, portanto, desprezando o recurso da inspiração, resolve-se em linguagem 

construída, e em Berceo o problema da expressão indireta se desenvolveu como forma de 

linguagem dentro da língua comum: a linguagem prosaica. Esse processo de tessitura arte que 

faz uso da abundância e sutileza de conexões fixa sua frase, sua estrofe, na objetividade do 

signo poético para a construção da poesia.  

Nesse sentido, a poesia de Berceo é exemplo de uma arte construída com maturidade 

que torna materializado o que suas palavras transmitem, levando ao homem medieval um 

pensamento humanitário baseado na realidade existencial sem subterfúgios teológicos. Dessa 

forma, desagrega-se da teologia clássica com a finalidade de construir, com base em suas 

composições, um diálogo catequético e didático ao alcance popular.  

Tal estética, de fato, foi percebida por João Cabral quando, na obra O rio (1953), cita 

Berceo em sua epígrafe: “Quiero que compongamos yo e tú una prosa” (MELO NETO, 1999, 

p. 118). E nesse contexto de estética prosaica, a poesia cabralina reveste-se da consciência de 

                                                           
21

 Disponível em: <http://www.poemas-del-alma.com/ gonzalo-de-berceo -escomienza la vida del glorioso>.  

Acesso em: 12 dez. 2014. 
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humanidade expressa não apenas nos elementos poéticos como também na observância de 

que a poesia toca o núcleo da humanidade. É o caso das obras que formam o trípico do rio: O 

cão sem plumas, O rio e Morte e vida Severina: auto de natal pernambucano, todas 

referendando um apelo social. Há também aquelas obras que remetem ao coletivo na figura de 

artistas ou de espaço geográfico, é o caso dos poemas de Paisagens com figuras (1955), tais 

como: “Alguns toureiros”, “Medinaceli”, “Diálogo”, todos fazendo referência à identidade 

cultural espanhola. 

 

 

3.2 A TRADIÇÃO HISPÂNICA NA POESIA CABRALINA 

 

 

Não é prioridade desta pesquisa fazer um estudo específico sobre  a cronologia 

histórica da literatura espanhola, mas apenas pontuar alguns registros marcantes à 

compreensão literária das matizes hispânicas e de suas possíveis influências na tessitura da 

obra de João Cabral. É certo que a presença da literatura medieval na obra de Cabral é fato 

por demais recorrente, como exemplo desse diálogo literário espanhol, em depoimento, cita o 

Poema de Mio Cid como referência à estrutura formal da construção do poema O rio ou 

relação da viagem que fez o Capibaribe de sua nascente à cidade do Recife (1953) e, ainda 

nessa obra, evidencia a presença da Espanha com a sugestiva epigrafe de Berceo: “Quiero 

que compongamos yo e tú una prosa”, anteriormente citado.  

Assim sendo, não só comprova a assimilação à tradição da literatura espanhola, 

como poderíamos concluir dar sua vinculação à tradição clássica, conforme nos revela Cabral: 

 

– Quando fui para a Espanha, não tinha conhecimento da antiga literatura 

brasileira, e continuo sem ter, mas estudei a velha literatura ibérica para 

compensar essa falta de back-ground cultural. Comecei a estudá-la – sou um 

leitor doentio – pelo poema do Cid. Fiquei no ouvido com o ritmo desse 

poema, que é o mesmo de O rio. Ritmo áspero, de coisa grosseira, mal 

acabada. Existe na Espanha um verso chamado de arte maior, com a 

primeira parte variável e a segunda fixa. Em O rio fiz o contrário: a 

primeira parte, a dos versos ímpares, é fixa, todos têm seis sílabas. Os versos 

pares podem ter qualquer número silábico. Isso cria um ritmo
22

 (MELO 

NETO, Apud SECCHIN, 1999, p. 329). 

 

                                                           
22

 SECCHIN, Antonio Carlos. João Cabral: a poesia do menos e outros ensaios cabralinos. 2. ed. Mogi das 

Cruzes: Topbook, 1999 (grifos nossos). (Entrevista ao autor). 
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Nessa perspectiva, o poema El Cantar de Mio Cid constitui a primeira grande obra 

da literatura espanhola escrita em língua românica. Composto por versos anisosilábicos de 

assonância monorrima, esse cantar de gesta relata as ações heroicas inspiradas livremente nos 

últimos anos da vida do cavaleiro castelhano Rodrigo Díaz de Vivar, el Campeador. Trata-se 

de uma obra anônima, ainda que alguns especialistas acreditem que possa ter sido escrita por 

Per Abbat, em torno do ano de 1207. O Cantar de Mio Cid, mesmo sem a rubrica do 

verdadeiro autor, é considerado uma referência para a literatura medieval espanhola.  

Quanto à estrutura do poema de Cid, é dividido em três cantares de medida similar, 

conforme denominou Menéndez Pidal, a saber: Cantar del Destierro (vv. 1-1084), Cantar de 

las Bodas (vv. 1085-1277) e Cantar de la Afrenta de Corpes (vv. 2278-3730). Essa divisão 

tríplice da obra não corresponde à sua estruturação e ao conteúdo, visto que aproximadamente 

metade do poema é dedicada a narrar as proezas do Cid, não esquecendo detalhes que 

configuram o perfil do herói (coragem, astúcia, generosidade, ombridade, fidelidade ao rei); a 

outra metade não inclui quase nenhuma cena de guerra, centra-se nas relações dos Condes de 

Carrion com as filhas do Cid. Assim, podemos considerar que o poema é construído sobre 

dois eixos: a desgraça moral e política e o descrédito pessoal e familiar. O resultado final é o 

de que a ação do heroi constitui o elemento fundamental para restaurar sua honra e crédito 

diante da afirmação plena do rei. 

Há muitos questionamentos sobre a autoria do poema. A esse respeito, o 

medievalista espanhol Ramón Menéndez Pidal foi o primeiro a questionar a existência de um 

único escritor. Embora não os nomeasse, defendeu a tese de dois escritores: um de San 

Esteban de Gormaz, mais próximo aos fatos, a partir de um plano geral da obra, que parece ter 

escrito o “Cantar del destierro”; o outro escritor, seria de Medinaceli, mais moderno e menos 

ligado à realidade, este havia elaborado os outros cantares.  

Pela pluralidade de autores e com base na tradição, esse posicionamento não é aceito 

pela maioria dos estudiosos. No entanto, apesar das divergências, todos os medievalistas 

concordam que a linguagem, o estilo, a estrutura e a unidade da obra demonstram a escrita de 

um único autor e sem dúvidas autenticam a reelaboração da obra à autoria de Per Abbat.  

Para a familiarização das matizes hispânicas referendadas por João Cabral,  segue um 

trecho do poema El Cantar de Mio Cid. Na edição de Cólin Smith23, a obra apresenta 3733 

versos. Entretanto, não há uma precisão quantitativa, pois se acredita que algumas páginas do 

                                                           
23

 Edición Colin Smith. 24. ed.  Madrid: Catedra Letras Hispánicas, 2005. O poema foi editado seguindo a 

tradução da 1ª edição (1976), traduzida por Abel Martinéz-Loza em espanhol arcaico. Para uma leitura mais 

objetiva, anexamos uma tradução moderna nos anexos desta tese.  
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primeiro cantar foram perdidas ao longo do tempo, por não haver registros que relatem o real 

motivo do desterro do Cid. 

Canto II
24

 

64. 

¡Aquis conpieça la gesta de mio Çid el de Bivar!   (1085) 

Tan ricos son los sos que non saben que se an. 

Poblado ha mio Çid el puerto de Aluca(n)t, 

dexado a Saragoça e  las tierras duca 

e dexado a Hues(c)a e las tierras de Mont Alvan. 

Contra la mar salada conpeço de guerrear. 

1090 

A oriente exe el sol e tornos a essa part. 

Mio Çid gaño a Xerica e a Onda e Almenar, 

tierras de Borriana todas conquistas las ha. 

 

65. 

Ayudol el Criador, el Señor que es en çielo; 

El con todo esto priso a Murviedro;                                               

1095 

ya vie mio Cid que Dios le iva valiendo. 

Dentro en Valençia non es poco el miedo. 

 

66. 

Pesa a los de Valençia sabet, non les plaze, 

prisieron so consejo quel viniessen çercar;  

trasnocharon de noch, al alva de la man                                         

1100 

açerca de Murviedro tornan tiendas a fincar. 

Violo mio Çid, tomos  a maravillar. 

 

¡Grado a Ti, Padre spirital! 

En sus tierras somos e femos les todo mal, 

bebemos so vino e comemos el so pan; 

si nos çercar vienen, con derecho lo fazen.                                    

1105 

               

No aspecto formal, o verso épico do El Cid tem uma métrica muito variável, que 

oscila entre 10 e 20 sílabas, sendo mais abundantes os de 13, 14 e 15 sílabas. Em relação às 

estrofes, são indefinidas e os versos irregulares e de rimas assonantes agrupam-se em largas 

séries monorrimas, com medida heptassilábica, divididos em dois hemistíquios.  

O poema do Cid interessa ao poeta João Cabral pelo realismo que o texto poético 

expressa, observado no registro da geografia castelhana, nos detalhes sobre os pequenos 
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 Poema de Mio Cid. Edición Colin Smith. 24. ed. Madrid:  Catedra Letras Hispánicas, 2005. 
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povoados, na imagem do herói mítico que se despoja para se tornar o homem por excelência, 

dotado de um profundo caráter humano. Conforme os críticos espanhóis Angel Crespo e Pilar 

Bedate (1964), a influência e a importância do poema medieval na obra cabralina não se 

resume apenas ao caráter temático, mas também se dá pelo tom narrativo, pela linearidade do 

relato, pelo realismo das descrições, e ainda pela linguagem plana e pouco fluída do poeta, 

características presentes na tessitura do poema O rio (1953): 

Vou pensando no mar 

que daqui ainda estou vendo; 

em toda aquela gente 

numa terra tão viva morrendo. 

Através deste mar 

vou chegando a São  Lourenço, 

que de longe é como ilha 

no horizonte de cana aparecendo; 

através deste mar, 

como um barco na corrente, 

mesmo sendo eu o rio, 

que vou navegando parece. 

Navegando este mar, 

até o Recife irei, 

que as ondas deste mar 

somente lá se detém. 

 

                        (MELO NETO, 1999, p. 134, grifos nossos) 

 

Nos fragmentos acima, observa-se que a repetição do termo “mar” estabelece uma 

rima, assimilando a presença do arcaísmo, notável no romanceiro espanhol. Observa-se, 

ainda, que há uma aparente regularidade expressa por meio dessa rima terminadas em “ar” e a 

predominância do verso de seis sílabas, causando ao leitor – preso a certas convenções 

poéticas – a impressão de pobreza e monotonia estética.  

Esse procedimento vai até a quinta estrofe. No entanto, à medida que o poema 

prossegue, essa regularidade se dissolve, mesmo dentro de um vocabulário reduzido que 

favorece a imperfeição da rima, donde podemos observar que a narrativa não está sujeita a um 

molde fixo que o faz assemelhar-se ao romance espanhol do ponto de vista de unidade métrica 

e de rima. Tais observações são unânimes, particularmente no que diz respeito aos críticos 

João Alexandre Barbosa (1975, p. 121) e Costa Lima (1995, p. 260). Ainda, participa do 

mesmo pensamento o crítico Benedito Nunes (1974, p. 81), que, a respeito d’O rio, vincula o 

poema cabralino à tradição oral do cancioneiro popular nordestino em consonância com o 

romanceiro espanhol:  
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Essa absorção do popular desce as raízes mais profundas, unindo-se às 

nascentes anônimas da épica medieval castelhana, no Cantar del Mio Cid e 

nos romances posteriores do século XV, cuja escorreita simplicidade, com a 

sua cadência larga e monótona, com o seu andamento de prosa, ofereceu ao 

poeta um modelo de contenção, que mais realce dá a imagens ocasionais e 

raras, porém nítidas e precisas, como nos romanceiros. Essas raízes são as de 

uma arte literária com suas convenções próprias, distintas e anteriores às da 

epopeia renascentista, e que, ao contrário desta, não contornaram os 

elementos prosaicos da existência sociais, que a mimese de inspiração 

clássica abandonaria, por pouco elevados ou nobres. Sem que se reedite a 

ideia romântica da produção espontânea e inconsciente desses e de outros 

poemas medievais, vê-se, por aí, o que há de comum entre a poesia 

tradicional castelhana e o romanceiro do Nordeste, o que oscila entre a 

linguagem oral e a linguagem escrita (NUNES, 1974, p. 81). 

 

Na proposta de construção do novo, criando sua própria estética, em que a poesia 

cabralina rompe com a tradição? Tais posicionamentos comprovam que o traço comum entre 

João Cabral e a poesia hispânica está na concepção do efeito da tradição e que, ao incorporá-

la, o poeta desenvolve sua capacidade de expor a palavra eficaz, não a reduzindo à simples 

aderência de uma estética que marcou época, mas a transformando em um novo conceito.  

Desse modo, por mais esforço que um poeta ou artista faça para conceber sua obra 

com um diferencial, ele não estará sozinho no seu processo criativo. Os elementos de 

significação vêm sempre acompanhados de signos que marcam a apreciação de suas leituras 

e relações artísticas. É o caso da absorção da literatura e das artes espanholas que provocam 

na poesia cabralina o efeito do realismo das coisas, tão incisivo no seu processo de 

construção poética, conforme afirma o próprio João Cabral: 

 

A literatura espanhola é grande porque é, sobretudo, a mais realista do 

mundo. É a que tem bases mais profundamente populares. Até mesmo nos 

clássicos, como Cervantes, Quevedo, mesmo em Góngora, se encontra a 

presença do povo, do popular. Em Góngora observamos bastante o realismo, 

por vezes rude, áspero (MELO NETO apud ATHAYDE, 1998, p. 30)
25

. 

 

Historicamente, pode-se dizer que as expressões mais incisivas remetem à Idade 

Média, de acordo com os estudos de Alvar, Mainer, Navarro (2011), sem, contudo, esquecer 

que a primeira metade do século XX foi bastante profícua para o campo literário espanhol, 

considerando que desde o início do século surgiram grandes expressões de escritores, 

prosaístas, poetas e críticos, tais como Unamuno, Antonio Machado, Juán Ramón, Ramón 

Gómez de la Serna, o filósofo José Ortega y Gasset. E não somente estes, mas nomes 

                                                           
25

 Entrevista a Eduardo Mattos Portela, Diário de Pernambuco, Recife, 19 out. 1952, citado por ATHAYDE, 

Félix de. Ideias fixas de João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: FBN; Mogi das Cruzes, SP: 

Universidade de Mogi das Cruzes, 1998. p. 30. 
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significativos da Geração de 27 como: García Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Vicente 

Alexandre, Gerardo Diego, Miguel Hernández, Pedro Salinas, Luis Cernuda e tantos outros 

que se empenharam em fazer ressurgir uma identidade espanhola caracterizada por um código 

novo de expressão artístico-literária.  

Embora a hegemonia dos poetas tenha distorcido um pouco o panorama da criação 

literária entre 1925 e 1936, reconhece-se que raramente se encontrou na lírica europeia do 

século XX uma produção poética tão compacta no que diz respeito à qualidade e à 

importância. Para um grupo de postura tão original, não seria fácil agrupá-los 

convencionalmente, embora o neofolclorismo juvenil pareça reunir Lorca e Alberti; a poesia 

pura, Guillén e Salinas; o surrealismo, Luis Cernuda e Vicente Aleixandre.  

Entre os nomes citados, o exercício poético de João Cabral dialoga com mais 

proximidade com a tessitura de Jorge Guillén, destacando-se quanto à identidade poética 

configurada de poesia pura, por meio da tradição literária escolhida por ambos os autores. 

Tendo em vista que tanto Guillén quanto Cabral espelham-se no exercício da objetividade de 

Góngora, na musicalidade simbolista de Mallarmé e no refinamento metafórico de Paul 

Valéry, há, portanto, uma relação vinculada à teoria da poesia pura. Matéria a ser tratada mais 

adiante.  

 

3.3 O DIÁLOGO COM A GERAÇÃO DE 1927 

 

Na Espanha do final do século XIX, um grupo de escritores jovens, que se 

denominava “modernista”, iniciou uma enérgica cruzada de protestos e reformas, dedicando-

se durante anos a atividades literárias coletivas – revistas, reuniões, manifestos – com 

questionamentos sob a bandeira do modernismo. Trata-se de um período denominado pelos 

espanhóis de Edad de Plata, pela qualidade e pelo protagonismo dos intelectuais, literatos e 

artistas.   

Quanto aos grupos de intelectuais, foram tradicionalmente classificados como 

Generaciónes de 1898, de 1914 e, finalmente, a de 1927. Uma época em que a melhor 

literatura se escreve por e para uma minoria seleta. Nesse período, efetivamente as quatro 

primeiras décadas do século XX foram fecundas tanto para a poesia como para a prosa 

espanhola. O século iniciou já envolvido com as ideias modernistas. A diferença da noção de 

“generación del 98” e “modernismo” não é apenas um termo apoiado por historiadores da 

literatura que examinam um período passado, de fato, foi o início de uma grande revisão 

histórico-literária.  
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No limiar do século XX surge um dos conflitos mais amargos e registrados pela 

literatura espanhola. Por um longo tempo, modernismo y generación del 98 pareciam 

acomodar duas facetas: a intelectual e a estética; uma comprometida e outra apolítica; faces 

que pareciam observadas pelos escritores do fim do século. Como resultado, percebeu-se que 

não era fácil atribuir a campos diferentes características comuns a todos os escritores. 

Conforme se observou, essa quimera levou ao descrédito do termo generación e à definitiva 

consolidação do termo modernismo. Só, posteriormente, quando o modernismo já não era um 

grito de combate e seus produtos haviam chegado a ser aceitos pela intelectualidade 

espanhola, é que os escritores da época começaram a ter noção do que os distinguia entre si. 

Todavia, mais tarde, os críticos começaram a tratar de definir a essência do modernismo e a 

separá-lo de outras correntes literárias da época.  

De acordo com os estudos de história da literatura espanhola de Alvar, Mainer e 

Navarro (2011), generación refere-se a um termo sociológio impreciso, enquanto que 

modernismo teve o privilégio de ser rigorosamente contemporâneo aos fatos. O mencionado 

termo modernismo define um movimento de renovação artística cujo centro é as chamadas 

vanguardas históricas, que se manifestaram em grande parte da Europa, no fim do século 

XIX. Normalmente, é uma menção puramente adjetiva e marcada pelos sufixos “ismos”: 

decadentismo, simbolismo, naturalismo, enquanto que denominações como art nouveau, 

modern style, sezession, jugend still referem-se quase sempre às artes plásticas, termos que 

passaram a compor o vocabulário das artes, não somente da Europa como também da 

América Latina. 

Nesse cenário, a nova poesia apontava para a abertura de posicionamentos contrários 

aos hábitos fechados e ordenados que habitualmente se propagava. A poesia que surgia 

mostrava um ressentimento especial contra o tempo em que teve a infelicidade de nascer. Um 

tempo pouco favorável à arte, materialista, filisteu, em que o artista se sentia perdido. Sua 

resposta foi afirmar que a missão da arte era proporcionar o sentido e a beleza daquilo que lhe 

faltava na vida. Em oposição ao passado imediato da literatura – que havia considerado como 

seu objetivo artístico a fiel representação da realidade e havia exaltado a novela realista como 

modelo de ideais estéticos – a poesia modernista surgiu como arte de renovação com novos 

temas, novas técnicas, nova métrica e novo vocabulário como nunca havia chegado a ser no 

período romântico. 

Nesse contexto de descobertas, até os dias atuais se questiona se a geração de 1927 

foi um movimento de vanguada ou de fato uma geração, provalmente por acomodar artistas 

de várias esferas. Denominou-se, portanto, de Generación del 27 o grupo de escritores e 
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artistas que marca não somente um novo modelo literário mas ainda um novo modelo de 

posicionamento político, artístico, cultural e social, registrando-se que durante muito tempo o 

termo Generación del 27 acomodou uma realidade mais ampla e mais viva do que foi o 

movimento vanguardista espanhol durante o qual se desejava a continuidade e a expansão da 

modernidade espanhola.  

E o que foi La generación del 2726? Não é interessante registrar uma data 

cronológica para o surgimento de expressões artísticas como um dado de certidão de 

nascimento. Porém, conforme a cronología literária espanhola, a geração de 1927 teria 

nascido desde longos anos antes. A esse respeito, poderíamos registrar a partir do manifesto 

futurista de Marinetti, traduzido para o espanhol em 1909, conclamando o mundo artístico-

literário para a ruptura com normas que impediam a reconstrução de uma identidade crítica e 

libertadora que se identificasse com a velocidade e o dinamismo do novo século.  

O grupo de 1927, antes de criar identificação própria, comungou de várias 

manifestações, tais como: a primeira exposição cubista, em 1912, inaugurada em Barcelona. 

Em 1915, surgiram as agremiações literárias promovidas por Ramón Gomez de la Serna, que 

se concentravam no Café Pombo, espaço dedicado à faena literária, em Madrid, que com 

discussões em tom jovial e desordenado converteu-se num foco de maturação crítica. Em 

1918, surge na Espanha o dadaísmo, mesmo que um pouco retardatário, seguido por um 

grupo de boêmios modernistas.  

Entre janeiro de 1921 e março de 1922, surge o movimento de vanguarda Ultraísmo, 

cujo fundador seria Rafael Cansinos-Assens27. Esse movimento é fortemente divulgado a 

partir das 24 edições da revista Ultra e, entre seus ilustres colaboradores, podemos citar os 

nomes de Jorge Luis Borges e Guillermo de Torre. Apesar de seus criadores nunca chegarem 

à definição real do objeto literário que seria o Ultraísmo, se seria um movimento literário ou 

uma escola estética, tal discussão não invalidou o objetivo do movimento, que foi provocar 

uma ruptura na literatura castelhana, semelhante às rupturas conclamadas pelos movimentos 

literários que se estavam produzindo na Europa, especialmente na França.  

 

                                                           
26

 Como já fora registrado, não é objeto deste estudo os questionamentos da literatura espanhola. Entretanto, 

algumas pontuações históricas se fazem necessárias como forma de contextualização temática. Portanto, não há 

aqui a pretensão de aprofundamento conceitual, nem teórico, até mesmo pela grandiosidade que é a história da 

literatura espanhola. 
27

 Rafael Cansinos Assens (Sevilha, 1883 – Madri, 1964) romancista, poeta, ensaísta, crítico literário e tradutor 

espanhol. Foi um estimulador e financiador do Movimento Ultraísta, através das revistas Cervantes e Grécia. 

Nessas revistas é publicado o primeiro Manifesto Ultraísta. 

disponível em: <http://www.es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Cansinos_Assens> Acesso em: 2 fev. 2015. 
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Nesse cenário, o Ultraísmo, cumprindo o seu papel de evocar uma mudança estética 

e literária à nova poesia espanhola, de certa forma, mesmo que timidamente, introduziu o 

conceito de “poesia pura”, considerando que a estética que estava surgindo foi construída sob 

os fragmentos dos movimentos literários de vanguarda, cubismo, futurismo, creacionismo, 

expressionismo e dadaísmo. Esses intelectuais chegaram, inclusive, a alcançar um papel 

notável e original, porquanto concediam na sua estética uma função primordial à metáfora, 

preenchendo o espaço que medeia o nada e a consagração pública da vanguarda na literatura 

espanhola, embora sempre com um carácter inovador e de iniciação. Esse conceito de 

tessitura literária ecoou na formação da poesia do Grupo de 1927, que representou  com 

eficácia seu papel de protagonista da poesia espanhola no século XX.  

Conforme os estudos de Manuel Bernal Romero (2011), dois acontecimentos 

interessantes registram o nascimento da Geração de 1927. O primeiro deles foi o encontro do 

grupo em Sevilha (16 de dezembro de 1927) para as comemorações do terceiro centenário de 

Góngora, lembrando que não somente o aniversário de morte de Luís de Góngora estava em 

evidência, mas ainda o acontecimento era visto como uma referência à liberdade criativa e à 

identificação poética com a metáfora gongorina (Figura 1).  Foi uma época de evocações ao 

passado artístico e literário da Espanha, por isso, outros artistas também foram 

homenageados, tais como Goya, em 1928, e, mais adiante, em 1935, foi a vez de Lope de 

Vega. 

Figura 1 – Os poetas de 1927: reunião do grupo na cidade de Sevilha, em 16 de dezembro de 1927.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da esquerda à direita: Rafael Alberti, García Lorca, Juan Chabás, Mauricio Bacarisse, José María Romero 

Martínez, Manuel Blasco Garzón, Jorge Guillén, José Bergamín, Dámaso Alonso e Gerardo Diego
28

. 

Fonte: ROMERO (2011, p. 164) 
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 ROMERO, Manuel Bernal. La invención de la generación del 27. Córdoba: Berenice, 2011.  
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O segundo fato marcante para o Grupo de 1927 foi o surgimento da revista Carmen e 

o seu suplemento Lola (Figura 2), lançadas em dezembro de 1927. A revista teve como 

padrinho o poeta Gerardo Diego. Carmen nasce com a publicação de uma antologia da mais 

nova literatura espanhola dos anos 1920: Luis Cernuda, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Juan 

Larrea, Pedro Salinas, Federico García Lorca, José Bergamin, Fernando Villalon, José Maria 

Quiroga Pla, Manuel Altolaguirre, Adriano Del Valle, Basilio Fernández, Emilio Prados, 

Joaquín Romero Murube, e tantos outros que representavam o eco da nova poesia espanhola.  

Outro objetivo da revista foi a reinvindicação da poesia da Idade de Ouro com uma 

edição dupla dedicada ao Fray Luis de León. Lola, suplemento de Carmen, é concebida como 

crônica das atividades relacionadas com as comemorações do terceiro aniversário de morte do 

poeta Luis de Góngora.  

 

 

Figura 2 – A revista Carmen
29

 Revista chica de poesia española. N. 1, diciembre de 1927 

e seu suplemento Lola. 
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Fonte: http://www.soria-goig.org/senderos/comentarios/carmenylola.htm. Acesso em: 12 dez. 2014. 

 

Conforme expresso sinteticamente, vimos que a Geração de 1927 não surgiu de um 

sopro literário ou apenas da necessidade estética de renovação da literatura espanhola. Desde 

o início do modernismo que essa geração tão marcante no século XX foi se moldando e, por 

ser instrumento forte de manifestação não apenas literária, mas também de questões 

humanitárias, foi bruscamente interrompido pelo conflito da Guerra Civil entre os anos de 

1936 a 1939. Conflito que levou ao assassinato de Federico Garcia Lorca, expoente daquela 

                                                           
29

 Disponível em: http://www.soria-goig.org/senderos/comentarios/carmenylola.htm> Acesso em: 12 dez. 2014. 
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geração e uma das mais importantes figuras literárias da Espanha do Século XX, resultando 

também na dispersão do grupo.  

Por terem sido forçados ao exílio, muitos dos artistas regressaram à Espanha após a 

dissolução da ditadura de caráter fascista, liderada pelo general Francisco Franco, regime que 

perdurou de 1939 até sua morte, em 1975. Jorge Guillén (apud VILA, 2012, p. 9)30, um de 

seus principais componentes, lamentando a dissolução do grupo, registrou: “Sabe Dios cuánto 

habría durado aquella comunidad de amigos si una catástrofe no le hubiese puesto un brusco 

fin de drama o tragédia”31.  

A contribuição intelectual de um grupo tão coeso quanto o foi o Grupo de 1927 é 

imensurável. O tempo de existência material não é referencial para justificar sua importância 

sócio-político-literária. Esse grupo influenciou os mais expressivos poetas do século XX, de 

diversas nacionalidades, como é o caso do nosso pernambucano João Cabral de Melo Neto, 

que se encanta com a obra de Jorge Guillén ao ser-lhe apresentada por Manuel Bandeira. Em 

carta de Bandeira para Cabral, datada de 25 de outubro de 194732, a obra de Jorge Guillén é 

solicitada para envio. Isso configura o interesse mútuo pela literatura espanhola, conforme 

registra o extrato epistolar a seguir: 

 

[...] O Gustavo Barroso e o Peregrino estiveram em Madri para as festas 

cervantinas. Ao primeiro encomendei o Cántico do Jorge Guillén. Ele voltou 

dizendo que não o tinha encontrado. Já que você me faz tantos 

oferecimentos, veja se me arranja o livro do Guillén (apud SÜSSEKIND, 

2001, p. 40). 

 

 

Em resposta a Bandeira (Barcelona, 05 de novembro de 1947), Cabral afirma: 

 

 

[...] Mudando de assunto: o livro do Guillén é inexistente. Para lê-lo, tive de 

ir à biblioteca daqui, que possui a edição de 1937 ou 1939. Como v. sabe, o 

Guillén só tem, publicado, este livro, que vai sempre aumentando nas 

sucessivas edições. Li que estava preparando uma nova. Assim que sair 

comprarei um exemplar para v. Gostei de seu interesse pelo vallisoletano. 

Acho-o excelente. Não o conhecia – nem de nome – até chegar aqui. Lido 

porém, o homem me conquistou. [...] (apud SÜSSEKIND, 2001, p. 45). 

 

                                                           
30

 VILA, Joan Carles Fogo. La generación del 27 y los paraísos perdidos. Barcelona: Erasmus, 2012. 
31

 Sabe Deus quanto teria durado aquela comunidade de amigos se uma catástrofe inesperada não lhe houvesse 

posto um trágico fim (tradução livre). 
32

 SÜSSEKIND, Flora. Correspondência de Cabral com Bandeira e Drummond. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2001. 
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  As referidas correspondências comprovam o quanto João Cabral estava 

interessado na produção literária espanhola, especialmente, em relação aos poetas que 

compunham o Grupo de 27. 

 

 

3.4 POESIA PURA: CABRAL LEITOR DE GUILLÉN  

 

 

A poesia de Cabral e a de Jorge Guillén são exemplos de que o processo poético não 

consiste exclusivamente na explosão de sentimentos. Nesse sentido, a razão existe e é 

necessária para regular não apenas o sentimento, mas também delimitar os níveis da 

composição entre fantasia e realidade. Nessa direção, a atuação da razão vai mais adiante, no 

sentido de trazer para o poema formas lógicas, tais como: sua estrutura, as organizações do 

raciocínio e não apenas elementos intelectuais. Caso a intelectualidade prevalecesse, não 

haveria objeção possível contra a essência racional da poesia.  

Essa talvez seja a razão do riguroso horizonte, referendado na epígrafe do poema 

“Psicologia da Composição” (1947), que desperta em João Cabral o fascínio pela estética da 

poesia de Jorge Guillén. O verso epígrafe da obra cabralina abre o poema “El horizonte”, do 

livro Cántico, obra publicada pela primeira vez em 1928, com 75 poemas. De acordo com as 

assertivas de Díez de Revenga (1993), a produção poética de Jorge Guillén está distribuída em 

cinco séries: Cántico, Clamor, Homenaje, Y outros poemas, Final, e todo o conjunto da obra 

recebe o título genérico de Aire Nuestro. Cántico ampliou-se a cada edição até alcançar 334 

composições que constituem a quarta e definitiva edição, em 1950, tendo como subtítulo Fé 

de vida, sendo uma exaltação à perfeição do universo.  

“El mundo está bien hecho” (o mundo está bem feito), assim disse Guillén diante do 

espetáculo da realidade da criação. Atento apenas ao essencial, a linguagem poética de 

Guillén caracteriza-se por sua extraordinária concisão, uma vez que elimina os excessos, os 

elementos decorativos (a música, a cor), faz uso de extrema economia expressiva, de forma 

que sua poesia, convertida em pura emoção lírica, adquire tanta densidade que sua leitura 

resulta numa difícil compreensão, conforme observaremos nos versos de El horizonte33
, a 

seguir: 

 

                                                           
33

 GUILLÉN, Jorge. El horizonte. In: Obra Completa: Aire nuestro; Cántico; Clamor. Barcelona: Tusquets 

Editores, 2010. p. 191 (tradução livre do poema El horizonte). 
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El horizonte 

Riguroso horizonte. 

Cielo y campo, ya idénticos, 

Son puros ya: su línea. 

 

Perfección. Se da fin 

A la ausencia del aire, 

De repente evidente. 

 

Pero la luz resbala 

Sin fin sobre os límites. 

¡Oh perfección abierta! 

Horizonte, horizonte 

Trémulo,  casi trémulo 

De su don inminente. 

 

Se sostiene en un hilo 

La frágil, la difícil 

Profundidad del mundo. 

 

El aire estará en colmo 

Dorado, duro, cierto 

Trasparencia cuajada. 

 

Ya el espacio se comba 

Dócil, ágil, alegre 

Sobre esa espera – mía. 

 

O horizonte  

Rigoroso horizonte. 

Céu e campo, idênticos,  

São puros já: sua linha. 

 

Perfeição. Dá fim 

À ausência do ar, 

Subitamente evidente 

 

Mas a luz desliza 

Sem fim sobre os limites. 

Óh! Perfeição aberta! 

Horizonte, horizonte 

Trêmulo, quase trêmulo 

De seu dom iminente. 

 

Se sustenta num fio 

A frágil,  a difícil 

Profundidade do mundo. 

 

O ar estará cheio 

Dourado, duro, certo 

Transparência solidificada. 

 

Já o espaço se curva 

Dócil, ágil, alegre 

Sobre essa espera – minha. 

 

Guillén (2010, p. 191)
34

 

 

No poema “El horizonte” – apesar de tratar-se de um poema de contexto 

contemplativo –, encontramos elementos que trazem componentes no seu léxico, os quais 

apontam para a concretude do poema, como os substantivos que sintetizam a objetividade 

poética, ao mesmo tempo, configuram a materialidade do poema, são eles: cielo y campo, aire 

e luz, respectivamente adjetivados por: puros, dourado, duro e certo, atingindo sua perfeição 

métrica numa transparência solidificada. Esses elementos semânticos compõe, dentro do seu 

contexto lírico, uma unidade perfeita quase sufocante, conforme expressam os versos da 

segunda estrofe: Perfección. Se da fin/ a la ausencia del aire,/ de repente evidente. 

A proposta de Guillén em traduzir por meio de seus versos o lado riguroso da poesia 

leva-o a selecionar os elementos sintáticos configurados por signos concretos, é o caso do uso 

do substantivo que tem lugar destacado e que estabelece uma relação de concretude com o 

                                                           
34 Tradução livre. 
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objeto poético. Nesse caso, o nome indica uma área de concentração estabelecida pelo poeta, 

isto é, sua zona de consciência física, pois, apesar de parecer uma poesia metafísica, o poeta 

tem consciência da materialidade poética articulada pelos processos de linguagem. Desse 

modo, ao passo que a “pura linha” traça El horizonte como elemento unificador do poema, 

configura-o como sujeito que aproxima os vínculos de construção do espaço contemplativo, 

devidamente identificados: cielo y campo.  

Pode-se, ainda, observar que na construção do poema El horizonte, a delimitação de 

um espaço, embora contemplativo, é o primeiro efeito da materialidade substantivada e que 

provoca um falseamento da necessidade de sua determinação, ou seja, da concretização do 

espaço, apresentando-se das seguintes formas:  

1) espaço extenso ou físico – céu e campo – que, apesar de delimitados e ligados por 

uma tênue linha, são idênticos;  

2) espaço interior – podendo ser atemporal, medido pela ausência do ar, também 

delimita a infinitude entre os limites;  

3) espaço ideal – infinito, configurado pelo horizonte que expõe a linguagem poética 

de forma pura, sem excessos metafóricos e rebuscamentos.  Seria a construção estética do 

poema sem estar agregada aos limites, às normas, definida como a perfeição aberta, conforme 

referência na terceira estrofe: Pero la luz resbala/ sin fin sobre os límites35;   

4) espaço da palavra – refere-se ao desdobramento do poema no contexto da sua 

estrutura e fazendo alusão à perda da transparência da palavra poética a qual adquire 

densidade própria. Nisso, os elementos semânticos fazem referência a outros signos dentro do 

poema e não a um significado.  

Por meio de todas essas formas, poderíamos dizer que o espaço da palavra, em el 

horizonte está configurado nos versos El aire estará en colmo/ dorado, duro, cierto./ 

Trasparencia cuajada36. Metaforicamente, temos a palavra poética no seu contexto, pura, 

desnuda e totalmente solidificada. Assim sendo, temos, de fato, um exemplo da poesia pura 

da qual Jorge Guillén mostrou-se adepto. 

A partir da segunda década do século XX, a literatura francesa criou uma nova 

discussão em relação à criação poética daquele momento, denominada de poésie pure. O 

conceito, no entanto, não tem significado bem definido. A poesia pura distingue-se pela 

utilização de todos os recursos da linguagem literária. Ela é, então, vista como um contrapeso 
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 Porém a luz desliza infinita sobre os limites (tradução livre). 
36

 O ar estará elevado, dourado, forte, verdadeiro./ Transparência solidificada (tradução livre). 
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saudável para o lirismo tradicional, que enfatiza em demasiado a mensagem do texto em 

detrimento de sua forma e estilo.  

Definida como uma poética de tessitura precisa e matemática, a poesia pura seria o 

despojamento da expressão poética de todo elemento contaminante e estranho ao contexto do 

poema, conforme o conceito do abade Henri Brémond, expresso no seu ensaio La poésie pure 

(1925). Define-se também como tessitura simples, que implica essencialidade na criação 

poética, tendo a seguinte relação: poesia pura = poesia simples. No entanto, não se trata de 

uma criação simplicista, desleixada, sem elaboração. Ao contrário, a tessitura da poesia pura 

mostra-se rigorosa na seleção dos elementos e complexa no processo de compor a unidade 

poética – poema e poesia – num contexto humano e realista sem realce demasiado, pois há 

todo um cuidado de não tornar sua composição sufocante e cansativa.  

Esse contexto poético é observado na poesia de Guillén, que, pela sua atitude diante 

da linguagem, adota uma postura menos teórica e mais direta que a dos seus contemporâneos. 

Para Guillén, era indispensável identificar o grau máximo entre poema e poesia, por isso se 

preocupou com a palavra, seus efeitos e desdobramentos, foi criterioso na seleção e 

composição de frases e vocábulos, favorecendo a forma de como agrupá-las na tessitura do 

poema.  

Conforme as inferências de Ricardo Gullon (1949), todo esse processo de 

mecanismos, significados e ritmos do signo poético, que provoca no leitor sensações distintas, 

faz da poesia de Guillén uma poética do intelecto. Por sua vez, os estudos de Alvar, Mainer e 

Navarro (2011) fazem inferências sobre o intelectualismo de Jorge Guillén, como resultado da 

influência absorvida pela tradição da poesia intelectual advinda da clareza e objetividade 

linguística e do rigor estético da poética de Góngora.  

Outro traço vem da linha do simbolismo de Mallarmé. Observando a tessitura 

guilleniana, há quem afirme que o poeta espanhol não se preocupou com reflexões poéticas e 

sim em cantar a poesia. Outro indício de que a marca da intelectualidade da poesia de Guillén 

provém do conceito de poésie pure, de Paul Valéry, é que este, além de contemporâneo, foi 

atento receptor de sua obra, com quem mantinha afinidades literárias. Tais afinidades podem 

ser observadas na poesia guilleniana na qual, como em Valéry, além do hermetismo, percebe-

se uma tendência à abstração que une o conceptual ao sensível, à ideia aos sentidos. Segundo 

Hugo Friedrich (1978), a lírica intelectual de Guillén configura a linha de uma poesia abstrata, 

a consciência da linguagem, a formulação matemática e um conceito de poesia objetiva. 
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3.5 O DIÁLOGO ENTRE CABRAL E GUILLÉN 

 

 

Voltemos aos estudos cabralinos. A partir da tessitura que compõe a poesia 

guilleniana, pode-se observar uma conexão poética entre a poesia de João Cabral e Guillén, 

considerando que a postura poética de ambos, definida como poesia intelectual, registra traços 

análogos. Essa afinidade intelectual também é extensiva à linha conceitual registrada no 

diálogo literário de ambos, os quais seguiram os traços de Góngora, Mallarmé e Paul Valéry. 

Isso demonstra que, por mais que João Cabral tente desvincular seu conceito de poesia da 

poética francesa, está a ela intrinsicamente ligado, tendo em vista suas relações conceituais 

com o espanhol que, por influência dos conceitos modernistas, também se ocupou da tradição 

francesa. Assim, explica o poeta pernambucano: 

 

[...] Tenho a impressão de que devo muito da minha obsessão pela 

simetria e do meu intelectualismo à poesia de Jorge Guillén, até a reunião 

da sua obra no livro Cântico. [...] o curioso dessa influência é que há uma 

diferença essencial entre mim e o Jorge Guillén. Sinto que ele é um poeta 

muito mais abstrato do que eu. [...] Eu sempre achei a palavra concreta muito 

mais poética do que a palavra abstrata, por dois motivos: em primeiro lugar, 

porque a palavra concreta provoca uma ambiguidade menor em torno de si 

mesma. [...] Em segundo lugar, porque a palavra concreta é sinestésica. Você 

sabe, eu fui muito marcado pela teoria da sinestesia dos simbolistas 

franceses. É aquela história do célebre poema de Baudelaire “Les 

correspondences”. Como todo jovem e como todo bom brasileiro, eu 

comecei a me interessar por literatura a partir dos modernos para chegar, 

depois, aos antigos. Aprendi a sinestesia com os simbolistas, mas verifiquei, 

mais tarde, que Victor Hugo e poetas muito mais antigos já a praticavam. Vi 

que a sinestesia existia desde quando o primeiro poeta do mundo escreveu o 

primeiro poema. [...] Foi assim que a poesia espanhola me foi revelada. 

Especialmente a poesia anterior ao Século de Ouro que marcou 

profundamente, do ponto de vista rítmico e não métrico. O poema do Cid 

está no centro dessa revelação. É claro que, depois, eu passei a conhecer a 

poesia antiga ou primitiva de outros países. Em todas eu constatei a 

predominância do vocábulo concreto sobre o abstrato. Na poesia espanhola, 

em particular, verifiquei que essa predominância é uma característica que 

atravessa toda a sua história, exceto durante o regime de Franco [...] (MELO 

NETO apud MAMEDE, 1987, p. 155, grifos nossos). 

 

Esse discurso explicativo de João Cabral configura sua bússola literária. Como 

elemento visionário, parece ser o telescópio, prenunciado em Pedra do sono (1941): “Meus 

olhos têm telescópios/ espiando a rua,/ espiando minha alma” (MELO NETO, 1999, p. 43), 

que o fez mirar nos fundamentos da sua linha poética, direcionando-o para a lógica de uma 

composição comprometida com os problemas gerais de comunicação, ou seja, a relação entre 
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linguagem e poema que lhe circunscrevem, bem como numa perspectiva ética e estética 

inerente à composição cabralina que o fez ascético ao eu lírico.  

Metaforicamente, o objeto telescópio é um signo da lucidez estética, pois a influência 

lírica advinda dos conceitos europeus não o afastou do caminho inaugurado.  Podemos 

afirmar que a estética guilleniana realiza-se na poética cabralina ao avesso. Enquanto em 

Guillén a abordagem poética constitui-se numa absoluta contemplação e por ela se realiza um 

dos fundamentos de sua obra, a vinculação entre realidade e palavra, em João Cabral, da 

tessitura do abstrato realiza-se a concretude plástica do objeto metafórico, conforme observa 

Benedito Nunes (1974, p. 92): 

 
Pode-se afirmar que o riguroso horizonte de Jorge Guillén, que João Cabral 

divisou, é preenchido por uma espécie de dupla clareza: a da construção das 

imagens no discurso e a da própria imagem, transparente à presença das 

coisas vistas. Uma profunda diferença de concepção, separando Jorge 

Guillén de João Cabral, sobressai no diferente alcance que a abstratificação 

da imagem atinge num e noutro. Enquanto em Guillén, a abstração, recaindo 

sobre as coisas vistas, predomina até levá-las às bordas do invisível, onde se 

diluem, em João Cabral a abstração é um meio exploratório do visível. 

  

 

A partir do contexto de rigor estético, a poética de João Cabral caracteriza-se pela 

concisão. Atento apenas ao essencial, elimina os elementos decorativos numa economia 

expressiva, de forma que sua poesia adquire uma densidade centrada na retração ascética do 

eu lírico, mantendo o estado de ruptura de que foi o ponto de origem, desconexa da emoção. 

No entanto, não desprovida de lirismo, sua poética era trabalhada na perspectiva de um 

conceito de poesia pura, em que anuncia: “Saio de meu poema/ como quem lava as mãos” 

(MELO NETO, 1999, p. 93), versos para reflexão sobre a matéria lírica em Psicologia da 

Composição (1947).  

Nessa perspectiva, sair do poema de mãos limpas não significa desprendimento, 

descompromisso ou consciência conclusiva do trabalho poético. Ao contrário, essa postura de 

esvaziamento faz-se necessária a uma atitude inovadora que permeia a depuração e o 

equilíbrio lírico advindo do controle racional. Esse modo de sentir e de pensar incita o 

processo de composição, pois, despindo-se de si, provoca o vazio lírico preenchido pela força 

da palavra. E não há nada mais lírico e apaixonante na poesia cabralina do que essa expressão 

da negação de si para dar sentido à elaboração poética moldada em dois planos: linguagem e 

experiência psicológica. Tais planos estão configurados no poema Psicologia da composição: 

 



60 
 

 

            II 

 

Esta folha branca 

me proscreve o sonho, 

me incita ao verso  

nítido e preciso. 

[...] 

 

            IV 

 

O poema, com seus cavalos, 

quer explodir 

teu tempo claro; romper 

seu branco fio, seu cimento 

mudo e fresco. 

 

                                     (MELO NETO, 1999, p. 93-94) 

 

Já na sexta estrofe, o antilirismo cabralino reage, evocando o lirismo oculto nas 

entrelinhas dos versos. Essa evocação lírica se deixa transparecer na morfologia do sensível, 

que por um lance de exposição do processo de elaboração da poesia rompe com a depuração e 

o esvaziamento que sustentam o distanciamento entre o afetivo pessoal e a matéria da 

linguagem. Assim, nesse lance de exposição, o “eu reflexivo”, tão negado na poética 

cabralina, manifesta-se como um fenômeno de fluidez da experiência poética, que no 

processo de negação do lirismo é neutralizado pela subjetividade da composição.  

           

VI 

 

Não a forma encontrada 

como uma concha, perdida 

nos frouxos areais 

como cabelos; 

 

Não a forma obtida 

em lance santo ou raro, 

tiro nas lebres de vidro 

do invisível; 

 

mas a forma atingida 

como a ponta do novelo 

que a atenção, lenta, 

desenrola 

 

aranha; como o mais extremo 

desse fio frágil, que se rompe 

ao peso, sempre das mãos 

enormes. 

 

                                   (MELO NETO, 1999, p. 95, grifos nossos) 
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Nessas estrofes, percebe-se uma relação quase metafísica entre o fazer poético e a 

poesia, e conforme o título do poema, Psicologia da composição, sugere um trabalho não 

apenas de concentração e amadurecimento, mas também de exploração dos sentidos em que 

todo o esforço de criação provocado pela poiesis favorece uma postura intimista como 

metáfora íntima da linguagem em que poderá ocorrer uma alquimia da palavra. Essa 

subjetividade lírica é percebida por Benedito Nunes (2007, p. 37), o crítico que mais se 

inteirou na busca do lirismo cabralino, assim observando: “na superfície da folha em branco, 

exposta aos golpes do acaso mallarmeano, podem ocorrer transmutações enganosas de uma 

falsa alquimia do espírito”.   

Ademais, a questão da alquimia da palavra não se resume a combinações de classes 

gramaticais, visto que não é uma simples mudança verbal que causa a interação poema e 

linguagem. Nessa perspectiva, faz-se necessária uma relação de intimidade com a palavra que, 

naturalmente, possui pluralidade de sentidos e que se manifesta por meio dos elementos 

estilísticos e estruturais do poema, conforme observamos na leitura de Octavio Paz, a seguir: 

 

Cada vez que nos servimos das palavras, mutilamo-las. Mas o poeta não se 

serve das palavras. É seu servo. Ao servi-las, devolve-as à sua plena 

natureza, as faz recobrar seu ser. Graças à poesia a linguagem reconquista 

seu estado original. Em primeiro lugar, seus valores plásticos e sonoros, 

geralmente desdenhados pelo pensamento; em seguida, os afetivos; e, ao 

final, os significativos. Purificar a linguagem, tarefa do poeta, significa 

devolver-lhe sua natureza original (PAZ, 1982, p. 58, grifos nossos). 

 

Fazendo uso da citação de Octavio Paz, Psicologia da composição vem confirmar 

que graças à poesia a linguagem reconquista seu estado original. Nesse sentido, apesar do 

caráter sintético da poesia de João Cabral, a tessitura criadora do poeta encontra o seu 

riguroso horizonte perceptivo como ponto de ancoragem poética. Conforme cita Nunes 

(2007, p. 118): “O horizonte perceptivo regula a clareza de suas imagens, por intermédio das 

quais irrompe não só a riqueza do mundo visível, como a penúria e a impureza do mundo 

humano, ambos dessubstancializados”.  

Em relação à clareza evocada, não é uma referência ao realismo ingênuo, que 

pressupõe uma ligação com a realidade, nem significa um signo de simbolização poético. Na 

verdade, expressa a adequação de um realismo reflexivo, consciente de que o esforço de 

construção tanto linguístico como visual tem a função de ver e dar a ver a forma 

substancializada da linguagem poética, cuja intransitividade resultaria da atitude fatal do 

poeta, que considera as palavras como coisas e não como signos. Assim, devido à consciência 

linguística de sua poesia, João Cabral não estabelece distinção entre palavra e coisa. Ao 
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contrário, o que se percebe é uma interação entre palavra e coisa que se completa na conexão 

da linguagem estabelecida para a formação do poema.  

Nesse cenário, muitas conexões entrecruzam-se na poesia de João Cabral, a partir 

delas se constrói a relação estabelecida entre a linguagem e os recursos literários explorados 

na variedade temática de sua composição, tais como: a temática social; o sertão; o espaço 

pernambucano; a arquitetura; os artistas; os poetas, especialmente a própria poesia; a cidade 

de Sevilha; as artes espanholas e tantos outros temas que foram motivos para desenvolver 

convenientemente o pensamento poético. Dessa forma, tudo concorreu para infundir na poesia 

a verdade essencial com clareza e beleza de expressão.  

Com esse perfil, a tessitura da poesia cabralina representa um esforço prolongado 

para alcançar o máximo de densidade que leve à tão desejada essência da poesia pura, 

produzida por uma poética do silêncio. Tal temática foi explorada por Modesto Carone (1979) 

ao referir-se ao silêncio da “Fábula de Anfion” (MELO NETO, 1999), elemento metaforizado 

pela secura da flauta que representa o esvaziamento do eu poético que produz a mudez para 

assegurar a densidade antilírica almejada pelo poeta. Isso pode ser observado nos versos que 

dizem “Ao sol do deserto/ no silêncio atingido/ como a uma amêndoa,/ sua flauta seca” 

(MELO NETO, 1999, p. 88). Assim, diz o crítico que nesse lance de mudez o poema: 

 

[...] estabelece não só o cruzamento de esterilidade e silêncio, como também 

a equivalência de vocabulário e instrumento musical, suporte metafórico da 

que existe entre a fala poética e o canto. [...] A rede metafórica do poema faz 

subir à tona, dessa maneira, o vínculo entre secura do deserto e repressão do 

canto-linguagem, que sem esforço remete à própria poesia (CARONE, 1979, 

p. 87). 

 

Esse contexto metafórico também está implícito nos versos de Alguns toureiros 

(MELO NETO, 1999), no qual podemos observar que a obra de João Cabral foi todo um 

esforço de construção poética com o objetivo de “perfumar sua flor,/ sem poetizar seu 

poema”.  

sim, eu vi Manuel Rodríguez, 

Manolete, o mais asceta, 

não só cultivar sua flor 

mas demonstrar aos poeta: 

 

como domar a explosão 

com mão serena e contida, 

sem deixar que se derrame 

a flor que traz escondida, 
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e como, então, trabalhá-la  

com mão certa, pouca e extrema: 

sem perfumar sua flor, 

sem poetizar seu poema. 

 

               (MELO NETO, 1999, p. 158). 
 

 

Nos versos de “Alguns toureiros”, João Cabral tenta demonstrar que a finalidade do 

poema é expressar a beleza da palavra, concisa e objetiva, tal qual a maestria taurina no 

exercício da faena. E, para encontrar essa beleza, se faz necessário vê-la mais com o intelecto 

que com os olhos. 
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4 MATIZES HISPÂNICAS NA POÉTICA CABRALINA  

 

  

Antes de conhecer e habitar a Espanha, João Cabral já havia direcionado o seu olhar 

poético para a cultura espanhola, pois já na sua primeira obra, Pedra do Sono (1943) compõe 

uma sextilha em “Homenagem a Picasso”. Após seu contato e conhecimento das artes 

espanholas é que escreve Paisagens com figuras (1955), a primeira obra do poeta 

pernambucano que apresenta tanto matizes como matrizes da cultura espanhola. A obra marca 

o enlace entre as experiências fundamentais do poeta, a pernambucana e a espanhola, e ainda 

se compõe de construção pictórica, de paisagens humana e arquitetônica, como o próprio 

título da obra sugere. Nessa perspectiva, as imagens espanholas contidas em 10 dos 18 

poemas que fazem parte da obra são, na maioria, advindas de uma Espanha moderna, com 

exceção do poema Medinacelli (MELO NETO, 1999, p. 148), que tem como objeto poético a 

provável terra natal do autor anônimo de Cantar de Mio Cid, tema já abordado no capítulo 

anterior. 

Alguns críticos apresentam Paisagens com figuras (1955) como o primeiro momento 

espanhol na composição cabralina, obra que faz de João Cabral um poeta flâneur, numa 

postura tanto de observador como também de apreciador do ambiente hispânico. Tendo em 

vista que, nos 10 poemas referendando o espaço espanhol, os artistas, a cultura, as figuras 

literárias, pode-se observar que o poeta pernambucano traça um retrato afetivo da Espanha 

que o seduziu. No conjunto de referências hispânicas, várias figuras são abordas, como 

Miguel Hernández, o poeta de Orihuela, Eugenio D´Ors, Juan Brossa, o pintor Juan Miró; 

revelando de homens simples a expressivos, como, por exemplo, toureiros como Manoel 

Rodríguez, o Manolete; além de tecer cativantes referências a Cataluña, Andaluzia, 

Medinaceli, Aragão, Castela etc. Sob essa ótica, são figuras e paisagens revividas quase que 

num tom memorialístico,  referenciadas conforme sua predileção. 

Quanto à estrutura poética, Paisagens com figuras apresenta um expressivo uso de 

rimas toantes e consoantes, sendo a presença da redondilha maior bem evidenciada. Essas são 

características da tessitura cabralina que comprovam sua unidade estrutural, com seus 

recursos de poesia em prosa, procedimento adotado pelo poeta na maioria dos poemas que 

compõem Paisagens com figuras. Nessa obra, 15 dos 18 poemas são compostos em quadra, 

dessa forma, evidenciando a oralidade dos versos, um recurso técnico que Cabral emprega 

com frequência um tipo de tessitura “onde os padrões uniformes não se propõem como 
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refinamento prestigioso”, registros de Marta Peixoto (1983, p. 114) que, segundo sua leitura, 

observa o seguinte: 

 

Cabral emprega a métrica curta na “arte menor” e estabelece como modelos 

artísticos um artesão (“Paisagens tipográfica”), a arte folclórica (“Alguns 

toureiros”, e o canto da Andaluzia em “Diálogo”), o poeta-artesão Joan 

Brossa (“que sobre o papel de estiva / compõe versos a carvão” (251) e 

Miguel Hernández, “o hortelão de Orihuela” (256)), cuja poesia em parte 

reflete o apego do poeta a certas paisagens. Por meio destas alusões, Cabral 

continua a definir uma arte comprometida com o rústico e com a terra, e 

dona de uma simplicidade deliberada. 

 

O poema Paisagens com figuras é construído com imagens que proporcionam um 

entrelaçamento de exercício poético em que o leitor e o poeta comunicam-se numa tentativa 

de exploração espacial entre Pernambuco e Espanha, sem, contudo, deixar-se contaminar por 

uma visão meramente turística. Tomamos, aqui, como base, o texto de Benedito Nunes (1974, 

p. 89), que diz:  

 

Mais apurada e rigorosa, a poesia de Paisagens com figuras desenvolve-se 

sob a plena consciência da natureza linguística do fenômeno poético, que 

permite controlar reflexivamente o efeito da apreensão verbal, subordinada 

quase sempre a um segundo plano, metalinguístico. Está o poeta construtor 

situado entre dois níveis de linguagem: movimenta-se de um para outro, e os 

articula no todo arquitetônico de um discurso único. 

 

Nessa perspectiva, a tessitura estilística que compõe Paisagens com figuras, baseada 

na metáfora geográfica, impressiona pela busca de subjetividade poética dentro de uma obra 

que se caracteriza pela lucidez. Isso acontece quando o leitor tenta aproximar a lucidez dos 

versos cabralinos com a expressão metafórica do real. Dessa forma, o traço temporal é 

retomado desde Pedra do sono (1943) donde podemos observar que o processo de 

amadurecimento poético resulta na lucidez de dar a ver o minério bruto, pedra, em lâmina 

cortante nas imagens de “Uma faca só lâmina” (1955), conforme revelam os versos a seguir 

transcritos: 

        

  A 

 

Seja bala, relógio, 

ou lâmina colérica, 

é contudo uma ausência 

o que esse homem leva . 

 

 

[...] 



67 
 

            B 

 

Das mais surpreendentes 

é a vida de tal faca: 

faca, ou qualquer metáfora, 

pode ser cultivada. 

 

[...] 

 

E como faca que é, 

fervorosa e enérgica, 

sem ajuda dispara 

sua máquina perversa: 

 

[...] 

 

Que a vida dessa faca 

se mede pelo avesso: 

seja relógio ou bala, 

ou seja a faca mesmo,) 

 

[...] 

 

e daí à lembrança 

que vestiu tais imagens 

e é muito mais intensa 

do que pôde a linguagem, 

 

[...] 

 

por fim à realidade, 

prima, e tão violenta 

que ao tentar apreendê-la 

toda imagem rebenta. 

 

                      

(MELO NETO, 1999, p. 206-207). 

 

 

No poema “Uma faca só lâmina”, os elementos-eixo faca, relógio e bala apresentam 

um desdobramento metafórico que se estende ao poema “Diálogo”, de Paisagens com figuras 

quando a metáfora da identidade cultural é retomada. Tais elementos também servem para 

identificar um elemento cultural de certa região espanhola. Trata-se da Andaluzia, sendo o 

flamenco, canto de performance artística, não apenas uma expressão de arte mas ainda uma 

representação do vigor da resistência sociopolítica e cultural de um povo, traduzida em 

versos.  

Nesse cenário, o diálogo estabelecido por João Cabral entre os espaços Pernambuco 

e Espanha configura a capacidade de olhar seu objeto poético a partir dos ângulos geográficos 
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e metafóricos: no ângulo geográfico, focaliza Pernambuco com sua topografia seca, áspera e 

dura assemelhando-se às terras andaluzas e à imagem solar e efervescente da Espanha; no 

ângulo metafórico, temos, em um contexto de semelhanças, as imagens topográficas do 

espaço pernambucano valorizado por meio da presença viva e poética da Espanha. Dessa 

forma, a justaposição das terras secas de ambos os espaços metafóricos configuram um jogo 

pictórico de imagens, cores e luz que dialogam entre si, expressando a vitalidade comum às 

duas culturas.  

Esse diálogo expressa uma fusão poética incorporada por João Cabral à sua tessitura 

que configura a apreensão de dois textos vivos, os quais referenciam dois mundos que não 

somente povoam as lembranças vívidas do poeta como ainda “esboçam também as relações 

entre um eu que se retrai e o mundo por ele observado, divulgando assim uma subjetividade 

que se revela mesmo ao parecer estar ausente”, conforme referenciado por Marta Peixoto 

(1983, p. 12) em Poesia com coisas. 

Uma faca só lâmina (1955) é considerado um dos últimos poemas e o mais longo da 

tessitura cabralina, com uma estrutura formada por dez segmentos, oitenta e oito estrofes de 

quatro versos, sendo trezentos e cinquenta e dois hexassílabos. Nesse contexto de tessitura 

poética, Cabral “focalizou as condições do fazer”, como nos informa Secchin (1999, p. 120) 

sem deixar de correlacionar os elementos da comunicação poética, baseados nos três 

elementos metafóricos que expressam o eixo do desenvolvimento do poema: bala, relógio e 

faca.   

Quanto aos elementos que suscitam o desenvolvimento do poema, também 

desencadeiam o processo de amadurecimento poético a ser reconhecido pela metáfora do 

objeto cortante, faca, qualificada como fervorosa e enérgica. Observa-se, também, que na 

concretude dos versos, em um lance de ousadia e de agudez dos sentidos, a metáfora atinge 

sua manifestação do real, deixando dar a ver sua lucidez lírica nas estrelinhas da linguagem 

que, “sem ajuda dispara/ sua máquina perversa” (MELO NETO, 1999, p. 207). Esse 

desencadeamento do dar a ver torna a estrutura da poesia cabralina mais retesada, sem, 

contudo, romper com a lírica poética. Observando que a lucidez dos versos cabralinos não 

implica antilirismo, nem uma ruptura com a arte, ao contrário, ela instiga a criação artística 

forçando o leitor a buscar a lírica através das entrelinhas ou daquilo que se propôs a expressar 

por meio da metáfora projetando-se como arte, conforme observou Alfredo Bosi (2004, 

p.173): 
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A lucidez nunca matou a arte. Como boa negatividade, é discreta, não 

obstrui ditatorialmente o espaço das imagens e dos afetos. Antes, 

combatendo hábitos mecanizados de pensar e dizer, ela dá à palavra um 

novo, intenso e puro modo de enfrentar-se com os objetos. Valéry, Montale, 

Drummond e João Cabral de Melo Neto são mestres nesse discurso de 

recusa e invenção. 

 

No que diz respeito à lucidez poética de João Cabral, foi abordada, anteriormente, 

por Modesto Carone n´A poética do silêncio (1979), observado como um projeto de tessitura 

sistematizada realizado por meio do recurso da metalinguagem. A partir dessa projeção 

consciente de tessitura é que fez surgir a construção do poema sobre o poema, o qual 

denominamos de metapoética.  Esse foi um trabalho consciente no processo de criação 

cabralina, bem observado por Modesto Carone, quando este articula elementos conectivos 

entre a poesia e a poética de João Cabral e Paul Celan, poeta ucraniano radicado na França, 

observando que em ambas as tessituras poéticas: 

 

Articulam um projeto de lucidez. Esta pode ser encarada como decisão 

consciente de submeter os dados da criação ao exame e controle efetivos do 

poeta. Com isso fica descartada a prevalência da “inspiração” no ato criador, 

que passa a ter uma existência rigorosamente regular (CARONE, 1979, p. 

111). 

 

Faz-se interessante registrar que a lucidez dos versos cabralinos não surgiu, apenas, 

como um recurso erudito ou técnico para “dar a ver” a concretude da sua poética. Esse recurso 

é um produto literário histórico que fora iniciado mais precisamente pelo Romantismo 

alemão, surgindo a partir da “concepção de linguagem contida nos ‘Fragmentos’ de Novalis”, 

de acordo com a abordagem de Carone (1979, p. 113). 

Tais referências conceituais não apenas revelam o tema da lucidez em busca da 

poesia pura, mas também que toda a tessitura cabralina recebe forte influência europeia, seja 

estrutural, como é o caso do verso prosaico e da metrificação alexandrina, advinda da 

influência hispânica; seja teórica, proveniente dos poetas franceses, confirmando, assim, a 

dependência conceitual e estrutural do berço da construção literária: França e Espanha. 

Contudo, isso não é uma crítica ofensiva, tampouco expõe dúvidas quanto à originalidade da 

tessitura cabralina.  

Ressalta-se ainda que, em larga abordagem jornalística, o poeta pernambucano não 

se esquivou de falar sobre o referencial das influências adquiridas, seja por leitura seja por 

contato cultural, embora se deixando contaminar pelo lirismo comedido, concedendo a este 

gênero específico, a poesia crítica, a razão de toda a matéria a ser transportada para a poética. 
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É o caso da relação de Cabral com a poesia de Mallarmé e a de Paul Valéry que, apesar de 

serem ícones do simbolismo francês, Cabral pondera o perfil poético de ambos, e, avesso ao 

excesso de lirismo, por ele julgado, adota uma postura mais transgressora, denominada de 

antilírica. Faz-se oportuno observar em relação a esses poetas o posicionamento de João 

Cabral quanto à sua engenharia de abordagem do seu universo poético, conforme o próprio 

poeta declara em entrevista ao crítico Antonio Secchin (1999), a seguir: 

 

Admiro em Mallarmé o rigor, o trabalho de organização do verso. Não 

me agrada o lado prosódico, muito apegado à tradição melódica: nada 

inovou quanto à metrificação. Já a poesia de Valéry sempre me pareceu 

secundária, uma espécie de Mallarmé passado por água. O que me 

interessava nele era a explicação teórica de Mallarmé, seu mestre. Só que 

a poesia do mestre conduziu a um beco sem saída. Todos os que se 

influenciaram por ele deram um ou dois passos atrás (MELO NETO apud 

SECCHIN, 1999, p. 326, grifos nossos). 

 

Além disso, por meio do método racional de Valéry, o poeta pernambucano encontra 

o perfil de sua tessitura poética: 

 

Valéry me ajudou com a psicologia da composição racional. Deu a um 

poeta jovem a coragem de recusar a inteira poética romântica, 

egocêntrica, tão importante na literatura brasileira, especialmente no período 

de 1930-1934... A leitura de Valéry me ofereceu outra opção, permitiu a 

realização do que já tramava. De resto, tenho profundas discordâncias com a 

poética de Valéry, com seu hermetismo. Ele é uma influência decisiva só no 

sentido de revelação de possibilidade [...] (MELO NETO apud ATHAYDE, 

1998, p. 48, grifos nossos). 

 

Esses depoimentos configuraram o quanto João Cabral aproximou-se da tradição 

europeia e por meio dela se lança a um esmerado exercício intelectual com o propósito de 

romper com os padrões estruturais e sistemáticos estabelecidos pelo cânone crítico. Essa 

postura de autonomia estrutural e autodidatismo faz de João Cabral não apenas um poeta de 

ruptura de padrões excêntrico no modo de compor como também configura a lucidez de sua 

arte sem romper com a sensibilidade poética.  

Essa orientação voltada para a composição crítica a que se impôs o poeta possibilita 

a convergência entre o universo de criação poético e a perspectiva intelectual do leitor. A luta 

do poeta está em domar o universo da composição constituído do ritmo, da sintaxe, da 

estilística e de jogos formais, os quais se materializam no leitor, na tensão de codificar o 

enigma dos elementos de construção, no exercício de descobrir a arte de ser linguagem dentro 

do estado da poesia. Dessa forma, o encontro da poética cabralina com o leitor se dá sob 

tensão dissonante. Todavia, não há uma solução dialógica, visto que, na poética cabralina, a 
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forma e a linguagem são sacralizadas como instrumento de serviço à arte poética, portanto, 

não atendem às perspectivas líricas do leitor de poesia. Considerando que ele é mais 

receptivo, ou moldado ao lirismo tradicional. 

Nessa direção, Wolfgang Iser, em sua obra O ato da leitura: uma teoria do efeito 

estético (1996), referindo-se à relação dialógica entre leitor e texto, formula a tese que “o 

texto literário não apresenta apenas uma perspectiva do mundo de seu autor, ele próprio é uma 

figura de perspectiva que origina tanto a determinação dessa visão, quanto a possibilidade de 

compreendê-la” (ISER, 1996, p. 74). A partir desse entendimento, a poesia de João Cabral, 

com sua proposta de lucidez, lutando contra as ameaças da inspiração lírica na perspectiva de 

uma construção consciente do poema, faz emergir um processo de leitura imagética, 

produzido pelo efeito sinestésico da tessitura do poema. É nesse jogo de busca da qualidade 

estética do texto projetado, tanto na linguagem verbal quanto na visual, que a lírica dos versos 

cabralinos se realiza. Em relação à perspectiva do leitor quanto à recepção textual, esta deve 

emergir da diversidade referencial expressa nos elementos do texto poético. É o que postula o 

pensamento de crítico: 

 

As perspectivas do texto visam certamente a um ponto comum de 

referências e assumem assim o caráter de instruções; o ponto comum de 

referências, no entanto, não é dado enquanto tal e deve ser por isso 

imaginado. É nesse ponto que o papel do leitor, delineado na estrutura do 

texto, ganha seu caráter efetivo. (ISER, 1996, p. 75). 

 

Em caso de não haver correspondências entre o estado poético e o universo do leitor, 

o elemento que coaduna esse vácuo é o exercício intelectual de ambos, os quais buscam na 

arte da linguagem o redimensionamento dos elementos poéticos, fazendo suscitar o discurso 

da poesia. Em relação à recepção da poesia crítica, Paul Valéry chama a atenção quando 

afirma que o processo de comunicação poética é uma questão de prática. Nesse sentido, ele 

afirma:  

 

A poesia é uma arte da linguagem. A linguagem, contudo, é uma criação da 

prática. Observemos primeiramente que qualquer comunicação entre os 

homens só adquire alguma firmeza na prática e através da verificação que 

nos é dada pela prática. Eu peço fogo a vocês. Vocês me dão fogo: vocês me 

compreendem (VALÉRY, 1999, p. 200). 

 

Na obra cabralina, as questões de linguagem e discurso poético estão direcionadas 

para a tessitura do poema, que não objetiva expressar uma realidade exterior. Nesse caso, a 

preocupação é dar a ver o valor e a qualidade da estrutura da composição. Não significa que o 
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fazer poético ignore os elementos de concepção da poesia, pois tudo o que a compõe se 

relaciona e se complementa numa perspectiva de aproximação do idealismo poético que, na 

poesia cabralina, não possibilita espaço para o “eu lírico” e sim para a objetividade do poema. 

 Entretanto, essa lógica metafórica só poderá ser alcançada se vista a partir da 

imaginação material do poema, ou seja, da sua estruturação. Fora dela, prefigura-se um objeto 

da “psicanálise” da poesia, pois o poeta não faz nenhuma objeção à sua composição em 

dessublimar o lirismo contido. Todavia, a racionalidade não é um defeito antilírico, mas um 

elemento essencial à justeza da linguagem e ao equilíbrio poético, conforme expressa José 

Guilherme Merquior (2013, p. 183): 

 

A razão existe na poesia, e regula tanto o sentimento quanto a fantasia, que 

no verdadeiro poema não lhe são de nenhum modo opostos. Mas a atuação 

da razão vai ainda mais longe: é capaz de trazer para o poema várias formas 

lógicas. Diga-se de passagem, que nos referimos aqui a estruturas lógicas, a 

armação do raciocínio, e não a elementos intelectuais. Se nos referíssemos a 

esses, não haveria objeção possível contra a essência racional da poesia; pois 

como energicamente afirma Amado Alonso, todo acto de comprensión se 

basa en elementos racionales; não é possível haver linguagem sem conceito 

e sem atitude intelectual.  

 

É nessa justeza de elementos pontuais do estilo cabralino, referendado por José 

Guilherme Merquior, como “misto do real e de símbolo, onde o símbolo só se usa para 

exprimir o existente, onde a imagem presta serviço à lucidez” (MERQUIOR, 2013, p. 119), 

que a composição expressa seu lirismo ocultado pelo hermetismo, deixando-se expor por 

meio dos elementos estilísticos, como, por exemplo, o uso abundante da metáfora, que tem 

como função expressar a transposição de um referencial exterior para dentro da sua estrutura 

interna. Esse procedimento só poderá ocorrer no exercício de poesia, a partir do principal 

elemento da linguagem que é a palavra. 

Pela palavra, o fazer poético concretiza-se no redimensionamento da metáfora 

fazendo-se objeto real da arte da linguagem numa proposição que não se esgota. Daí vem a 

consciência das restrições e incapacidades do poeta diante da linguagem poética, por vezes 

domada, mas nunca dominada. Isso reporta ao último quarteto do poema “uma faca só 

lâmina” (MELO NETO, 1999, p. 215), que diz: “por fim à realidade,/ prima, e tão violenta/ 

que ao tentar apreendê-la/ toda imagem rebenta”. Na poesia cabralina, tal proposição só se 

realiza pela materialidade visual do poema, delegando ao leitor a liberdade de leitura, 

conforme expressa o próprio João Cabral: 
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A metáfora é coisa que deriva da minha visualidade. Eu quero apenas dar a 

ver com a minha poesia. O leitor que tire a conclusão dele. Se o sujeito parte 

desse ponto de vista, você tem que cair numa poesia metafórica, que é uma 

poesia que dá a ver uma realidade através de outra. Você não vê um poema 

meu que seja pura reflexão. Minha poesia é toda tópica, porque sempre o 

poema é sobre um assunto, que eu procuro dar a ver da maneira mais viva 

possível, e deixo que o leitor tire a conclusão (MELO NETO apud 

ATHAYDE, 1998, p. 59). 
  

Pela liberdade de leitura concedida ao leitor, pode-se observar no poema “uma faca 

só lâmina” (Op cit.) que, a apreensão da linguagem poética se revela pela questão do “dar a 

ver”. Bem como, pode-se apreender que, a materialidade temática dos versos de “uma faca só 

lâmina” remete a um resgate das figurações do canto árido andaluz, expressas no poema 

“Diálogo” (MELO NETO, 1999, p. 162), pois ambos os poemas são compostos pela mesma 

configuração metafórica, representada pelos elementos “lâmina”, “faca” e “deserto”. 

Ademais, a semelhança de metáforas não está apenas nos elementos semânticos, está presente 

também na objetividade da composição, pois o poema “Diálogo” encerra seus versos pré-

anunciando a mesma finalidade poética configurada em “uma faca só lâmina”. Pois, ambas as 

composições expressam o desejo de encontrar o timbre da autenticidade da linguagem 

poética, e esse desejo será perseguido conforme a mesura da última estrofe: “Até o dia em que 

essa lâmina,/ essa agudeza desperta,/ ache, no avesso do nada,/ o uso que as facas 

completam.” (Ibidem, p. 164). 

Apesar de toda a carga metafórica que os termos “lâmina”, “faca” e “deserto” 

carregam, os referidos elementos não chegam a propor um entendimento totalmente subjetivo, 

pois, pela concretude dos versos, a tessitura dialógica da poética cabralina manifesta-se 

revelando a sua natureza espelhada como uma imagem fotográfica. Isso nos leva a considerar 

a afirmação de Jean-Pierre Richard a respeito de Mallarmé (apud CARONE, 1979, p. 70): “a 

fenomenologia dos núcleos metafóricos de um poeta pode oferecer algumas indicações 

precisas sobre a orientação mais profunda de sua poesia”.  

A propósito do pensamento sobre Mallarmé, a abordagem é oportuna e verossímil 

quanto ao modo como João Cabral assemelha-se ao poeta francês na luta incansável pelo 

exercício da “palavra”. Um trabalho de garimpo da linguagem configurado a partir dos versos 

de “A Lição de poesia” (1999, p. 78), ao declarar que sua tessitura é composta pelas “[...] 

vinte palavras recolhidas/ nas águas salgadas do poeta/ e de que se servirá o poeta/ em sua 

máquina útil”. Tal ferramenta é moldada pelo exercício poético, em Psicologia da 

composição (MELO NETO, 1999, p. 95), quando afirma: “Vivo com certas palavras,/ abelhas 

domésticas”. 
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Embora se distanciem quanto ao modo de compor, João Cabral – impregnado de sua 

composição pétrea – e Mallarmé – de sua melopeia prosódica – fazem-se perceptíveis à 

relação com o elemento bruto da poesia, a palavra, considerado o referencial mais confiável e 

inerente à linguagem poética. Essa característica é preconizada por Octavio Paz (1982, p. 55) 

ao afirmar que “Cada palavra do poema é única. Não há sinônimos. Única e irremovível: 

impossível ferir um vocábulo sem ferir todo o poema; impossível mudar uma vírgula sem 

transformar todo o edifício”. Essa visão de tessitura revela-nos que o ato de compor não se 

resume em justapor as palavras para dar sentido aos sentimentos ou acontecimentos. No caso 

do trabalho de composição, o poeta sabe que sobre a folha branca há um elemento de conexão 

que o seduz, de forma que, ao penetrar  “surdamente no reino das palavras/ lá estão os poemas 

que esperam ser escritos” (DRUMMOND37), conforme os versos drummondianos, o poeta 

tem a missão de resgatá-las do seu estado de dicionário para dar a forma de poema, mediante 

as relações estabelecidas entre o poema e o eu-poético. E, assim, a palavra preceitua-se como 

elemento de unidade no exercício da poesia.  

 

 

4.1 MOTIVOS ANDALUZES  

 

   

 A presença espanhola na obra de João Cabral não é objeto apenas de configuração 

poética ou uma epígrafe de um poema, é uma questão de identidade, de busca territorial 

naquilo que o poeta pernambucano esmerou-se a fazer: “poesia”. Os registros da capital 

andaluza, Sevilha, não lhes serviram apenas para uma pesquisa documental no Arquivo das 

Índias sobre a história do Brasil38, a aproximação sevilhana proporcionou-lhe, sobretudo, 

uma nova visão poética, contribuindo para a exposição do seu ego feminino, embora 

desvinculado de lirismo amoroso. Ademais, a aproximação com a cultura andaluza foi 

também importante para o despojamento do perfil antilírico tão impregnado à sua tessitura 

pela crítica literária. 

 Sevilha, a cidade feitiço, serve de matéria pictórica para os motivos poéticos contra o 

que João Cabral relutou em tecer: o lirismo poético dos seus versos. Pelo resgate das imagens 

que compõem a sua tessitura, visualizamos a figura de dois rios importantes à ponte literária 

Brasil - Espanha do poeta pernambucano, a saber: Capibaribe, no Recife, e o Guadalquivir, 

                                                           
37

 Disponível em: <http://drummond.memoriaviva.com.br/alguma-poesia>. Acesso em: 16 de fev. de 2015. 
38

 MELO NETO, João Cabral. O arquivo das Índias e o Brasil. [pesquisa histórica]. Rio de Janeiro: Ministério 

das Relações Exteriores, 1966.  
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em Sevilha, os quais interligam os espaços geográficos de identidade poética cabralina. Pelas 

águas do rio recifense, descreve-se a etnografia de uma espessa realidade nordestina, 

conforme ele enuncia nos versos do Cão sem plumas (1950), assim descrita: 

 

A cidade é passada pelo rio 

como uma rua é passada por um cachorro; 

 

[...] 

 

Aquele rio 

era como um cão sem plumas. 

Nada sabia da chuva azul, 

 

[...] 

 

 

Entre a paisagem 

o rio fluía 

como uma espada de líquido espesso. 

 

                                (MELO NETO, 1999, p. 105-108) 

 

 

Os versos d´O cão sem plumas expressam as  relações  isomórficas entre rio e homem, 

que se configuram como metáforas de realidades sociais. Por suas águas, miram os signos 

poéticos o cão, o rio e o homem; a partir deles,  mantém-se uma relação de traspassamento em 

que todos sincronicamente compõem uma extensão de suas imagens descritas como espessas, 

densas e  estagnadas. Tais imagens contrapõem-se ao contexto hispânico, pois, pela 

perspectiva das águas do Guadalquivir39, não se reporta mais a uma realidade dessublimada, e 

sim, a elementos de referência à travessia poética de João Cabral, que se expressa como 

registro de um tempo vivido com intensidade. A predileção de João Cabral por Sevilha está 

tão bem expressa nas várias composições dedicadas à cidade que chega a declarar uma 

relação de intimidade familiar, revelando, em versos, que tem Sevilha na intimidade de sua 

sala. 

       Sevilha em casa 

 

Tenho Sevilha em minha casa. 

Não sou eu que está chez Sevilha. 

É Sevilha em mim, minha sala. 

Sevilha e tudo o que ela afia. 

                                                           
39

 Guadalquivir, rio que banha Sevilha, signo de referências ao período de conquistas espanholas,  por ele ressoa 

o encantamento da descoberta e exploração de riquezas abrigadas na  Torre del Oro, monumento que rememora o 

período de conquistas espanholas. 



76 
 

Sevilha veio a Pernambuco 

porque Aloísio lhe dizia 

que o Capibaribe e o Guadalquivir 

são de uma só maçonaria. 

 

[...] 

                                       (MELO NETO, 1999, p. 638) 

 

 

Citações sobre Sevilha são frequentes na obra do poeta pernambucano. Com amplo 

conhecimento sobre a cidade, expressou em versos suas imagens recorrentes como ruas, 

pessoas, arquitetura, arte, festas tradicionais, cultura, entre outras. Cada um desses motivos 

fora revivido em poemas, alguns de forma memorialista.  É o caso da experiência de um 

“causo”, no qual ironicamente narra um pseudo-assassinato, poetizado no “Crime na Calle 

Relator” (1987), composição em que João Cabral exercita o seu humor negro.  

 

Achas que matei minha avó? 

O doutor à noite me disse: 

ela não passa desta noite; 

melhor para ela, tranquilize-se. 

 

À meia-noite ela acordou; 

não de todo, a sede somente; 

e pediu: Dáme pronto, hijita, 

una poquita de aguardente. 

 

Eu tinha só dezesseis anos; 

só, em casa com a irmã pequena: 

como poder não atender 

a ordem da avó de noventa? 

 

Já vi gente ressuscitar 

com simples gole de cachaça 

e arrancarse por bulerías 

gente da mais encorujada. 

 

                                                               (MELO NETO, 1999, p. 589) 

 

 

O poema “Crime na Calle Relator” (MELO NETO, 1987), que integra a obra do 

mesmo título, é composto por dez estrofes em quarteto e mantém o estilo de verso em prosa 

com elementos descritivos e narrativos, aplicados à tessitura cabralina desde Morte e vida 

Severina (1955), observando que ambos os poemas distinguem-se no sentido da abordagem 

temática, bem como quanto à estrutura formal.   

Passados trinta anos, entre a tessitura das citadas obras, faz-se oportuno observar que a 

temática da morte, seja social seja humana, é mote recorrente na obra de João Cabral. No 
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contexto do “Crime na Calle Relator”, o poema narra um causo sevilhano em que certa neta 

acredita ter provocado a morte da avó moribunda ao atender o seu último desejo, servindo-lhe 

um gole de aguardente. Nesse contexto, o signo thánatos é abordado sem descaracterizar a 

seriedade do assunto.  

Percebe-se, ainda, que a tensão criada para dar ação ao poema é acentuada com teor 

irônico nos atos de atender ao desejo do moribundo, tensão esta dominada pelo espírito crítico 

do poeta em reportar o problema da perturbação psicológica sobre a causa da morte com uma 

ponta de humor negro, sem sátira e sem usar do recurso burlesco, postura que faz sobressair a 

objetividade narrativa. Sobre esse tema, Benedito Nunes (2007) identifica o riso na obra de 

João Cabral como mais uma forma de compor sem se abster de seu modo intelectualizado, 

objetivo e comedido. A esse respeito, Nunes destaca:  

 

[...] com seu humor avesso à galhofa, acre, contundente, sarcástico, que 

desvenda o âmago risível de situações e exibe o resíduo inumano, a essência 

cruel da existência, o grotesco e o absurdo das coisas. O humor requer senso 

de objetividade nos julgamentos. Mantido por uma aparência de 

indiferentismo diante do que se analisa e expressa, a minúcia e a precisão 

ajudam a reforçá-lo. Esse indiferentismo no revolvimento das coisas, no 

descrever os seus avessos e enfatizar os seus contrastes, assinalado por 

Bergson em Le Rire, tem, como bem viu o nosso João Ribeiro, um fundo 

sentimental, que a “evidência obtida pela aniquilação” neutraliza 

intelectualmente. O humor de João Cabral conhece todas as asperezas da 

sinceridade intelectual. Passando pelo grotesco, que lhe dá a tônica para a 

impiedade da sátira, chega ele a proporcionar-nos aquele extremo da 

amargura virulenta de Swift, que o absurdo instiga, e à luz do qual tudo se 

torna sério e risível ao mesmo tempo (NUNES, 2007, p. 264, grifos nossos). 

 
 

 Conforme menciona Benedito Nunes, “O humor requer senso de objetividade nos 

julgamentos” (Id.), a referida observação nos leva a objetividade do humor negro abordado na 

peça-poema Morte e vida severina (1955),
40

 através do encontro de Severino com a 

benzedeira, em que ambos falam de suas habilidades. O diálogo entre os personagens, além de 

remeter as relações do trabalho funerário proveniente da cultura do povo nordestino, 

apresenta, ainda, o registro cômico de outra forma de manifestação da morte.  

                                                           
40

 Matéria estudada no trabalho de dissertação de Mestrado da autora, defendida em 2007: SANTIAGO, L.S. 

João Cabral de Melo Neto: a estética do avesso. 209f. Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem) 

UFRN. Natal, 2007.  
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[...] 

mas diga-me retirante, 

sabe benditos rezar? 

sabe cantar excelências, 

defuntos encomendar? 

sabe tirar ladainhas, 

sabe mortos enterrar? 

 

[...] 

 

– Pois se o compadre soubesse 

rezar ou mesmo cantar, 

trabalhávamos a meias, 

que a freguesia bem dá. 

– Agora se me permite 

minha vez de perguntar: 

como a senhora, comadre, 

pode manter o seu lar? 

– Vou explicar rapidamente, 

logo compreenderá: 

como aqui a morte é tanta, 

vivo de a morte ajudar. 

 

[...] 

 

– Como aqui a morte é tanta 

só é possível trabalhar 

nessas profissões que fazem 

da morte ofício ou bazar 

 

[...] 

 

        (MELO NETO, 1999, p. 180 - 181). 

 

 Na cena, acima descrita, embora não haja cadáveres no quadro, a presença da morte é 

expressa como forma de sobrevivência. Apesar do apelo dramático, a cena registra uma 

grande relevância social, pois a exibição do trabalho da benzedeira que tenta relacioná-lo 

diretamente às suas habilidades: rezar benditos, cantar excelências, tirar ladainhas, 

encomendar defuntos, não somente caracteriza uma forma marginalizada de sobrevivência, 

mais também proporciona a valorização social do gênero feminino. Considerando que diante 

da penúria social de ambos os personagens, a prestação de serviços fúnebres da benzedeira é 

mais útil e favorável àquele espaço de carência. Ao abordar esse tema, o poeta vela pela 

subjetividade forjando questionamentos e posturas sociais, que, senão produzem lirismo, 

provocam exclamações à comicidade da cena. Determinado humor é caracterizado como 

“gestos sociais” por Bergson (1983, p. 14), assim expresso:  
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O riso deve ser algo desse gênero: uma espécie de gesto social. Pelo temor 

que o riso inspira, reprime as excentricidades, mantêm constantemente 

despertas e em contato mútuo certas atividades de ordem acessória que 

correriam o risco de isolar-se e adormecer; suaviza, enfim, tudo o que puder 

restar de rigidez mecânica na superfície do corpo social. [...] Em resumo, se 

traçarmos um círculo em torno das ações e intenções que comprometem a 

vida individual ou social e que se castigam a si mesmas por suas 

consequências naturais, restará ainda do lado de fora desse terreno de 

emoção e luta, numa zona neutra na qual o homem se apresenta 

simplesmente como espetáculo ao homem, certa rigidez do corpo, do espírito 

e do caráter, que a sociedade quereria ainda eliminar para obter dos seus 

membros a maior elasticidade e a mais alta sociabilidade possíveis. Essa 

rigidez é o cômico, e a correção dela é o riso.  

 

 O humor negro de Morte e vida severina (1955) é instaurado de forma sutil pela 

benzedeira, presente em seu discurso:  “como aqui a morte é tanta / só é possível trabalhar / 

nessas profissões que fazem / da morte ofício ou bazar” (op. cit). Nesses versos, há evidência  

da provocação de uma situação risível, o humor torna-se objeto de revelação da essência cruel 

da existência, pois não somente a pobre rezadeira busca daquela situação de morte a sua 

sobrevivência, como também os mais abastados, conforme nos informa: “Imagine que outra 

gente / de profissão similar, farmacêuticos, coveiros, / doutor de anel no anular, / remando 

contra a corrente / da gente que baixa ao mar [...] sobem o mar para cá” (ibidem, p. 182). Por 

esse diálogo entre o retirante Severino e a benzedeira, a intenção do sarcasmo vem revelar e 

exibir o resíduo humano  que  se configura desumano, caracterizando a essência cruel da 

existência, como ainda, revela uma profanação ao ato cristão de respeito aos mortos. Com 

isso, o sagrado e o profano se fundem como um recurso alegórico que remete ao signo de 

sobrevivência, e que se sobrepõe à mimese da morte. Nisso cria-se uma ambiguidade, pois a 

relação entre o sagrado e o profano não deixa de ser, também, uma alegoria que ressalta a 

morte. Dessa forma, ambas as alegorias são exploradas e servem tanto à antítese da peça-

poema, ou seja, a vida e a morte Severina, como ao humor contundente do poema “Crime na 

Calle Relator” que  favorece a manifestação da sátira poética.  

Quanto à tessitura, podemos dizer que, pela forma contida de compor “Crime na Calle 

Relator” sem explorar os elementos estruturais da escrita cabralina, percebe-se que o aspecto 

narrativo e a ironia não isentam o poema do perfil antipoético, mas o desvinculam do acento 

árido, facilitando sua absorção. É o que podemos observar nas estrofes a seguir. 

 

Fui a esse bar do Pumarejo 

quase esquina de San Luís; 

comprei de fiado uma garrafa 

de  aguardente (cazalla e anis) 
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[...] 

 

que lhe dei com colher de chá 

como remédio de farmácia: 

Hijita, bebí lo bastante, 

disse com ar de comungada. 

 

Logo então voltou a dormir 

sorrindo em si como beata, 

um semi-sorriso de gracias 

aos santos óleos da garrafa. 

 

De manhã acordou já morta, 

e embora fria e de madeira, 

tinha defunta o riso ainda 

que a aguardente lhe acendera. 

                                                                            (MELO NETO, 1999, p. 590) 
 

A composição segue uma estrutura linear, e, ao abordar a narrativa em versos, 

observemos que os elementos de ação do poema são desencadeados em cada estrofe quase 

que numa atitude teatral e assim constroem um discurso dinâmico. Esse expediente prosaico 

que João Cabral usa ao compor Crime na Calle Relator (1987) acentua a intimidade com que 

o poeta pernambucano tece os motivos hispânicos não somente para sua obra como também 

servem à construção de um perfil memorialístico do poeta.  Não se trata de um símile para sua 

composição, pois os motivos hispânicos na obra cabralina tratam de signos biográficos que 

afloram a partir de uma relação interativa com a cultura hispânica, os quais revelam suas 

experiências de vida, como aquelas que remontam as memórias sevilhanas e que contribuíram 

para intensificar um discurso projetado pela exploração da imagem poética, na qual se infere a 

composição de uma poesia visual.  

Tais observações levam a considerar que, para João Cabral, a poesia é um fio condutor 

de linguagem, que tem como finalidade a recriação multiforme de tudo que favoreça a criação 

poética. Sob esse viés, a palavra e a imagem, elementos essenciais à poesia, fundem-se como 

meio de construção de sua própria teoria de composição, que denominamos de “teoria 

cabralina”.  

A identidade teórica mencionada é baseada numa objetividade que impulsiona a 

tessitura poética para uma construção imaginativa que se projeta em formas já constituídas, as 

quais recorrem aos signos comunicativos advindos de manifestações externas.  Como 

exemplo, temos a cidade de Sevilha e tudo que compõem os seus signos territoriais, ou, ainda, 

os registros de influência literária, tais como os elementos estruturais da poética espanhola, já 

referendados nas abordagens anteriores. São signos que ajudam o poeta a liberta-se de sua 
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individualidade criativa. Por eles, identificamos referências correlativas ao exercício de 

compor que se entrelaçam e completam a identidade poética.   

Ainda, como exemplo de traço memorialístico, identificamos o poema “Alguns 

toureiros”, de Paisagens com figuras (1955). Nessa composição, o verbo aplicado em 

primeira pessoa ao afirmar: “Eu vi Manolo González/ E Pepe Luís de Sevilha /.../ Vi sim, eu 

vi Manuel Rodríguez /.../ Mas eu vi Manuel Rodríguez” (MELO NETO, 1999, p. 157, 158), 

torna-se  um elemento de ruptura e estranheza a um projeto de poesia que se firmou  na 

impessoalidade dos seus versos, insistindo em fazer melhor uso do verbo em terceira pessoa. 

A contradição pessoal do verbo autentica a presença do eu poético, dá mais lucidez, como 

também revela um modo de apreensão dos signos autobiográficos do poeta pernambucano.  

Nessa linha de apreensão, podemos observar os atributos referidos aos grandes 

toureiros espanhóis a partir das seguintes citações: “Precisão doce de flor/ Graciosa, porém 

precisa/ .... / O toureiro mais agudo,/ Mais mineral e desperto”, expressam-se como objeto de 

apropriação da arte taurina, que serve como elemento identificador à tessitura cabralina. Tais 

assertivas podem sugerir outro olhar crítico à poética de João Cabral, considerando que, pelos 

signos taurinos e sevilhanos, pode-se absorver certo lirismo comedido, nisso subtraindo-se da 

alcunha de poesia antilírica. É o que expressam os versos a seguir: 

 

Eu vi Manolo González 

e Pepe Luís, de Sevilha: 

precisão doce de flor, 

graciosa, porém precisa. 

 

[...] 

Mas eu vi Manuel Rodríguez, 

Manolete, o mais deserto, 

o toureiro mais agudo, 

mais mineral e desperto, 

 

[...] 

 

sim, eu vi Manuel Rodríguez, 

Manolete, o mais asceta, 

não só cultivar sua flor 

mas demonstrar aos poetas: 

 

como domar  a explosão 

com mão serena e contida, 

sem deixar que se derrame 

a flor que traz escondida, 

 

e como, então, trabalhá-la 

com mão certa, pouca e extrema: 
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sem perfumar sua flor, 

sem poetizar seu poema. 

 

                                            (MELO NETO, 1999, p. 157-158) 

 
 

A absorção lírica pelo poema “Alguns toureiros” não sugere negar a identidade 

antilírica de João Cabral, configurada pelo próprio poeta e disseminada pela crítica literária, 

mas possibilita construir um lirismo ao avesso, absorvido mais pelos signos visuais que pela 

concretude da linguagem. Assim, tomando como exemplo o poema em tese, observamos que 

a exibição das imagens da arena de uma plaza de toros  não é das mais  líricas, no entanto, é 

efusiva, não deixando de causar seu devido impacto sobre a plateia: impacto causado pelos 

elementos que compõem a exibição, expressos não somente pela coragem do toureiro, mas 

ainda pelo conjunto do espetáculo, tais como:  o traje típico, o  passodoble e a performance 

artística do toureiro, que são fragmentos que, sem ocultar o teor dramático, causam efeito 

menos agressivo ao espetáculo tauromáquico.   

De fato, a absorção dos signos taurinos serve a um jogo de acomodação poética para 

justificar uma percepção específica referente à aplicabilidade da arte pela arte. Seria o caso do 

uso da metonímia referente aos elementos que designam a arte da tauromaquia e a proposição 

da tessitura cabralina elencados nas expressões: Precisão, deserto, agudo, mineral, desperto, 

domar a explosão. Dessa forma, a exposição de um eu poético não rompe com o projeto 

estético cabralino, pois, se mantendo coerente, privilegia o recurso do verso em prosa.  

Esse tipo de expediente dá a ver uma poética menos retesada e menos árida em que se 

torna possível sentir a leveza que João Cabral usa ao falar de coisas do espaço andaluz. 

Demonstrando o quanto o poeta pernambucano tem consciência do domínio completo e 

pessoal de sua linguagem, acrescentamos de Bakhtin as seguintes assertivas: 

 

 

Na imagem poética, em sentido restrito (na imagem-tropo), toda a ação, a 

dinâmica da imagem-palavra, desencadeia-se entre o discurso (em todos os 

seus aspectos) e o objeto (em todos os seus momentos). A palavra imerge-se 

na riqueza inesgotável e na multiformidade contraditória do próprio objeto 

com sua natureza “ativa” e ainda “indizível”; por isso, ela não propõe nada 

além dos limites de seu contexto (exceto naturalmente o tesouro da própria 

língua). A palavra esquece a história da concepção verbal e contraditória do 

seu objeto e também o presente plurilíngue desta concepção (BAKHTIN, 

2010, p. 87). 
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Reforçando ainda mais o registro de seu traço poético: 

 

Cada palavra deve exprimir de maneira espontânea e direta o desejo do 

poeta; não deve existir nenhuma distância entre ele e suas palavras. Ele deve 

partir da linguagem como um todo intencional e único: nenhuma 

estratificação pluridiscursiva e muito menos plurilíngue deve ter qualquer 

reflexo marcante sobre sua poética (BAKHTIN, 2010, p. 102). 

 

Desse modo, constata-se que a poesia de João Cabral de Melo Neto é um exemplar de 

que não há especificação conceitual para o exercício poético. O poeta pernambucano 

demonstra, no seu ofício de fazer poesia, que está aberto a qualquer motivo ou ato de 

expressão em versos. Por meio de João Cabral, a poesia projeta-se para além de um método 

criador estético.  

 

 

4.2 O LIRISMO DE TENSÕES  

 

Bem sabemos que há uma vasta produção crítica designando a tessitura poética 

cabralina de antipoesia. No entanto, faz-se necessário observar que não só de antilirismo a 

poética de João Cabral foi construída, até porque, nos posicionamentos dos mais importantes 

críticos da obra cabralina, os discursos são dissonantes.  

Nesse sentido, podemos assinalar o que diz Benedito Nunes (1974, p. 152), quando se 

refere a uma “ruptura com o lirismo”. O crítico afirma que a luta da poesia cabralina não é 

negar o seu lirismo, mas o expressar sem exacerbação romântica, afirmando que o processo 

de negatividade do eu lírico está relacionado com o modo de sentir e de pensar o emprego da 

linguagem. Desse modo, a intencionalidade poética não está condicionada a sentimentalismo; 

considerando que a tessitura poética está direcionada para o ponto de depuração e 

esvaziamento, sua expressividade lírica fica comprometida. A esse respeito, Benedito Nunes 

pondera que o posicionamento poético de João Cabral não seria o de construir uma poesia 

antilírica, mas o de estabelecer um processo de ruptura com o processo tradicional da poesia. 

Pensando assim, ele acrescenta: 

 

Nesse âmbito de rompimento com a atitude expressiva do Eu lírico, que é o 

seu espaço agonal, a poesia de João Cabral afirma-se em regime de luta 

permanente. Nem liquidação nem superação do lirismo, a ruptura, a 

transformada num estado permanente, mobiliza, no sentido da 
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construtividade, a reação pela qual essa poesia enfrentou a própria crise 

histórica da lírica moderna (NUNES, 1974, p. 153). 

 

Além de que, sob o aspecto do lirismo, há quem observe a lírica cabralina como um 

traço obscuro, ainda por desvendar, conforme análise do crítico João Alexandre Barbosa 

(1975, p. 166), que define o antilirismo cabralino como um “lirismo de tensões retesado pelo 

constante desmascaramento textual”. Ou seja, seus elementos poéticos não se expõem, estão 

intrínsecos no jogo da tessitura, acentuando que o lirismo cabralino pode ser observado pela 

objetivação da linguagem, especialmente quando se refere à temática feminina.  

Nessa perspectiva, Barbosa (1975, p. 164) é ainda mais incisivo quando afirma que,  

“a lírica amorosa de João Cabral é [...] a sua objetivação conseguida pelo aprendizado com a 

linguagem de um objeto de que ele se serve para falar da mulher. Aquela conversão da 

emoção abstrata em imagens concretas, coisificadas”.  Como referência à subjetividade lírica 

na obra cabralina, citamos o poema “A mulher e a casa”, de Quaderna (1960), que apresenta 

uma composição de contexto não somente lírico como também erótico, ao reportar-se à 

sedução feminina, conforme foi revelado no poema:  

 

Tua sedução é menos 

de mulher do que de casa: 

pois vem de como é por dentro 

ou por detrás da fachada. 

 

Mesmo quando ela possui 

tua plácida elegância, 

esse teu reboco claro, 

riso franco de varandas, 

 

uma casa não é nunca 

só para ser contemplada; 

melhor: somente por dentro 

é possível contemplá-la. 

 

Seduz pelo que é dentro, 

ou será, quando se abra; 

pelo que pode ser dentro 

de suas paredes fechadas; 

 

pelo que dentro fizeram 

com seus vazios, com o nada; 

pelos espaços de dentro, 

não pelo que dentro guardas; 

 

pelos espaços de dentro: 

seus recintos, suas áreas, 

organizando-se dentro 

em corredores e salas, 
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os quais sugerindo ao homem 

estâncias aconchegadas, 

paredes bem revestidas 

ou recessos bons de cavas, 

 

exercem sobre esse homem 

efeito igual ao que causas: 

a vontade de corrê-la 

por dentro, de visitá-la. 

 

 (MELO NETO, 1999, p. 241-242). 

 

O poema “A mulher e a casa” é formado por oito estrofes – estruturadas em quadras –, 

construído com voz impessoal. Apresenta uma estrutura matemática e arquitetada sob o 

registro do número quatro, reflexo da obsessão geométrica do estilo cabralino. Dessa forma, o 

poema é projetado sob o prisma de dimensões arquitetônicas de uma casa, conforme podemos 

ver nos extratos dos versos “pois vem de como é por dentro/ ou por detrás da fachada./.... 

/esse teu reboco claro,/ riso franco de varandas, /.../pelo que pode ser dentro/ de suas paredes 

fechadas;/.../ organizando-se dentro/ em corredores e salas,/.../ paredes bem revestidas/ ou 

recessos bons de cavas”.  

Os versos citados figuram em uma relação semiótica de complemento lírico, donde se 

percebe que ambos os elementos “mulher” e “casa” são figuras que compõem um jogo de 

abstração dos signos poéticos, os quais buscam expressar o mesmo valor de sedução, ou seja, 

a tessitura representa o diálogo entre as formas da casa com a forma de sedução feminina. 

Essa engrenagem do eu-poético com os elementos arquitetônicos leva-nos a observar que a 

métrica, o ritmo e as tensões sinestésicas tendem a aproximar-se do conceito de arte machine 

à émouvoir,  definido por Le Corbusier41 (1981, p. 27), como: “a arquitetura é emocionar [...] 

a emoção arquitetural  é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes sob a luz”. Sendo esse 

um conceito de interação construtivista que entra em consonância com a ideia de tessitura do 

poema como uma máquina de emocionar, como proposto por João Cabral.  

No poema “A mulher e a casa”, a sedução expressa pelo corpo feminino, a sensação 

de aconchego e segurança da casa, a dificuldade de apreensão lírica são signos que convergem 

para uma construção semiótica. Nesse sentido, conforme descrevem os versos “[...] estâncias 

aconchegadas,/ paredes bem revestidas/ ou recessos bons de cavas”, podemos observar o 

                                                           
41

 Aos 18 anos, no início de sua trajetória poética, João Cabral descobre as concepções de arquitetura como 

máquina de emocionar de Le Corbusier (1887,  Suíça – 1965, França). O arquiteto cubista, ao lado da poesia de 

Paul Valéry, é citado por João Cabral como influência à sua forma construtivista de compor (CASTELLO, 2006).  
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diálogo da plasticidade desses elementos líricos com o pensamento de Le Corbusier (1981, p. 

3), a seguir descrito: 

 

O arquiteto, ordenando formas, realiza uma ordem que é uma pura criação 

de seu espírito; pelas formas afetam intensamente nossos sentidos, 

provocando emoções plásticas; pelas relações que cria, ele desperta em nós 

ressonâncias profundas, nos dá a medida de uma ordem que sentimos em 

consonância com a ordem do mundo, determina movimentos diversos de 

nosso espírito e de nossos sentimentos; é então que sentimos a beleza.  

 

 

Pode-se ainda, observar que, a construção arquitetônica do poema possibilita 

apreender um lirismo menos árido causado pelos efeitos do diálogo semiótico entre a mulher 

e a casa. Notadamente, esse diálogo mostra que os efeitos líricos estão na plasticidade que o 

corpo poético, como elemento de sedução, extrai do objeto casa. Esse dado demonstra que a 

relação metafórica implica sensivelmente uma relação protagonista do lirismo ocultado pelos 

elementos de construção. 

Assim, para apreender o lirismo na poesia cabralina, faz-se necessário um exercício de 

observância, de modo a perceber que todos os elementos que a compõem têm vida, pulsam 

energia pela materialidade dos recursos poéticos, os quais, por meio da concretude do seu 

significado, têm como função configurar o antilirismo. Além disso, essa contradição lírica 

possibilita ao leitor observar que, pela intensidade das palavras, os elementos selecionados 

não sofrem redução no significado poético, revelando, por sua vez, o lirismo velado que o 

poeta se esforçou em negar à sua composição.   

Ainda sobre a temática lírica, Luís Costa Lima (1995, p. 237) é mais enfático ao 

classificá-la de “antilira”, enquanto Alfredo Bosi (1994, p. 470) ameniza o conceito antilírico 

ao afirmar que a poética cabralina expressa “uma nova dimensão do lirismo”, por haver 

surgido no momento oportuno, quando se buscava uma nova poética. Nesse contexto, João 

Cabral, como poeta da modernidade, encarnou sua proposta de renovação, fazendo da poesia 

uma transmutação do poema capaz de materializar a palavra como expressão das relações 

abstratas e dos sentimentos subjetivos próprios do conceito poético. Nessa perspectiva, ele fez 

do poema expressão da objetividade da palavra, no sentido de gerar mudança tanto na 

realidade das coisas como na técnica de compor. E, assim, fez da sua técnica um instrumento 

de descoberta do mundo traduzido nas imagens do lirismo pedra que o poeta pernambucano 

projetou no seu trabalho sublimado de poesia.  

O trabalho contra o ornamento poético a que João Cabral se impôs encontra 

argumentação nos conceitos de Octavio Paz (2009, p. 104), ao afirmar que “O poema é um 
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espaço vazio, mas carregado de iminência”.  Tal assertiva parte do princípio de que a poesia 

não deixa de ser um produto do aperfeiçoamento da técnica, conforme assevera o crítico, ao 

dizer que: 

A técnica liberta a imaginação de toda mitologia e coloca-a frente ao 

desconhecido. Faz com que ela se defronte a si mesma e, diante da ausência 

de toda imagem do mundo, leva-a a configurar-se. Essa configuração é o 

poema. [...] O poema é um espaço vazio, mas carregado de iminência 

(PAZ, 2009, p. 104, grifos nossos). 

 

No ensaio crítico Poesia e Composição42 (1952), João Cabral inicia demonstrando 

consciência da dualidade poética que permeia o ato de compor. Justifica sua complexidade 

afirmando que não há hegemonia poética, considerando que, para uns, a composição é um ato 

de aprisionamento e, para outros, de elaboração, incluindo a ele mesmo neste último. E, mais 

adiante, justifica a liberdade de composição desagregada de uma teoria própria, isso causado 

pela necessidade de receptividade do leitor.  Conforme segue a transcrição: 

 

A composição, que para uns é o ato de aprisionar a poesia no poema e para 

outros o de elaborar a poesia em poema; que para uns é o momento 

inexplicável de um achado se aproximarem dos extremos a que se pode levar 

o enunciado desta conversa, a composição é, hoje em dia, assunto por 

demais complexo, e falar da composição, tarefa agora dificílima, se quem 

fala preza, em alguma medida, a objetividade (MELO NETO, 1999, p. 723). 

   

Ademais, Cabral tece os encadeamentos relacionados com a lógica da composição:  

 

É evidente que numa literatura como a de hoje, que parece haver substituído 

a preocupação de comunicar pela preocupação de exprimir-se, anulando, do 

momento da composição, a contraparte do autor da relação literária, que é o 

leitor e sua necessidade, a existência de uma teoria da composição é 

inconcebível. O autor de hoje trabalha à sua maneira, à maneira que ele 

considera mais conveniente à sua expressão pessoal. Do mesmo modo que 

ele cria sua mitologia e sua linguagem pessoal, ele cria as leis de sua 

composição. Do mesmo modo que ele cria seu tipo de poema, ele cria seu 

conceito de poema, a partir daí, seu conceito de poesia, de literatura e de arte 

(MELO NETO, 1999, p. 724). 

 

Nessa perspectiva, o modo como João Cabral aborda as questões sobre criação poética 

expressa a liberdade que ele se permitiu adotar e explorar em sua composição, definida a 

                                                           
42

 MELO NETO, João Cabral. Poesia e Composição. Conferência pronunciada na Biblioteca de São Paulo, 

1952. In: Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999, p. 713. 
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partir de três aspectos significativos, a saber: 1) mais objetividade sobrepondo-se à 

subjetividade do poema, elemento peculiar à poesia lírica; 2) ênfase na dimensão 

comunicativa da poesia; 3) eleição de uma estrutura de composição mais fluida que possibilita 

a articulação do verso em prosa. 

Ressalta-se ainda que a conferência Poesia e composição (1952) não é um tratado de 

definição da poesia moderna, tampouco uma abordagem antagônica à poesia tradicional, mas 

uma oportuna observação para o momento modernista vivido por João Cabral e demais poetas 

seus contemporâneos, advertindo que a poesia não tinha mais uma definição própria como no 

passado. Isso porque o perfil poético instaurado pelos modernos não atendia às antigas regras 

estabelecidas e assim elas não faziam mais sentido, considerando que as características fluidas 

da poesia moderna não estavam em consonância com a rigidez estrutural das regras passadas. 

Assim, por razão da fragmentação do conceito poético, não havia solução moderna para a 

poesia, aplicando-se, então, uma liberdade de criação que concentrava a linguagem poética 

em si mesma. É o que observa o crítico João Cabral, no seu ensaio teórico sobre poesia. 

 

Pode-se dizer que hoje (1952) não há uma arte, não há a poesia, mas há 

artes, há poesias. Cada arte se fragmentou em tantas artes quantos foram os 

artistas capazes de fundar um tipo de expressão original. Essa atomização 

não podia acontecer num período como o do teatro clássico francês. E 

embora caiba ao individualismo romântico a formulação de sua justificação 

filosófica, somente com o que se chama literatura moderna o fenômeno 

chegou ao seu pleno desenvolvimento (MELO NETO, 1999, p. 731). 

 

Por essa fragmentação, tanto poético-conceitual quanto estrutural, parece que estamos 

diante de uma pluralidade anárquica em que cada um compõe conforme seus ímpetos. Porém, 

a “desordem” modernista é organizada no sentido de que, para o poeta, o que importa é o 

princípio da originalidade da expressão poética. Isso nos faz refletir os conceitos imputados à 

poesia de João Cabral, especialmente quanto às questões de lírica que não correspondem ao 

gosto populista. De fato, não encontraremos o lirismo fácil de emocionar, pois o objetivismo 

da poética cabralina dificulta ao leitor a fruição textual. Todavia, pode-se assimilar o avesso 

lírico da poesia cabralina por meio da temática erótica feminina expressa nos poemas 

sevilhanos que acenam as possibilidades líricas da poesia de João Cabral. 

Quanto às tensões formais criadas pela poética cabralina, não estão distantes do 

conceito pragmático de fazer poesia, considerando que os questionamentos referentes ao 

antagonismo poesia, antipoesia – lírica, antilírica possuem recursos semelhantes. Nesse caso, 

toda forma de tessitura poética é composta e formulada por elementos expressos por meio de 
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palavras, imagens, figuras de linguagem, especialmente metáforas. Por conseguinte, toda 

forma de expressão em versos está condicionada a uma tensão polifacetada, na qual se 

constroem suas próprias dimensões poéticas desagregadas e sem polarizar conceitos formais, 

proporcionando abertura e a fluidez à recepção do texto.  Desse modo, a poesia de João 

Cabral não pretendeu formatar um sistema de composição, mas é correto afirmar que 

concebeu um sistema aberto e possível de estabelecer ligações entre sensação e percepção. E, 

por esse veículo sinestésico, podemos encontrar o ponto obscuro do seu lirismo às avessas.  

 

 

4.3 SOBRE ANTIPOESIA 

 

 

Por que não ver a poesia cabralina sob o prisma lírico? Esse é um questionamento que 

possibilita uma nova leitura desvinculada da crítica antilírica.  Esse contexto poético que é 

apresentado como uma novidade da poesia brasileira, de fato, era a proposta da poética 

modernista que, posteriormente, se torna um elemento emblemático da tessitura cabralina.  

A esse respeito, Barbieri (1997, p. 15), ao referendar os Modernos de 22, cita Mário de 

Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, como exemplos dos que propuseram um 

novo modo de fazer poesia reabilitando a coloquialidade do falar brasileiro. E, reforçando a 

assertiva, evidencia o “humor corrosivo de Drummond” e a “ironia irreverente de Murilo 

Mendes” como reações poéticas que subjugavam a base do lirismo dos românticos. Essa 

perspectiva poética não se sobrepôs porque não era objeto definido pelos modernistas, por 

haver oscilações de postura.  

Ainda sobre essa temática, Barbiere (Op. cit.) pontua como postura negativa ao 

antilirismo modernista a antítese do sublime e do sacralizado; e, como ponto positivo, a 

postulação de um novo paradigma poético expresso pelo prosaísmo e pela legitimidade de 

coisas banais resgatadas do cotidiano.  Por esse paradigma, a poesia de João Cabral, tecida em 

grosso tear, assimilou a dicção prosaica e a aspereza dos signos não poetizados, portanto, não 

se distanciou do contexto modernista brasileiro.  

Entretanto, ele se distanciou do conceito poético dos seus contemporâneos no sentido 

de prevalecer a estrutura compacta da poesia a partir da materialidade da palavra, negando a 

fruição do processo de composição, denominado romanticamente de inspiração. Essa postura 

foi justificada no seu discurso de agradecimento pelo Prêmio Neustadt, em 1992. Assim 

expresso: 
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Sabemos que o lirismo foi, originalmente, um gênero para ser cantado, e 

assim não é de surpreender que o lirismo atual, pós-romântico, não 

cantado, tenha se restringido a um pequeno círculo. O problema é, não 

estaria o verdadeiro lirismo de nosso tempo no que se denomina a canção 

popular, produzida e consumida em todo o mundo, por cima dos limites 

geográficos e diferenças de língua, em quantidade incomparavelmente 

maiores que qualquer outro gênero literário, por mais popular que seja? 

Não estaria esta natural necessidade pelo lirismo, que o homem sente, sendo 

compensada hoje por esse incalculável volume de obras às quais os refinados 

torcem o nariz e os eruditos excluem de seus estudos? Isto é, não estaria esta 

necessidade de lirismo, sendo compensada hoje pela lírica da canção 

popular? Nestas canções que, em virtude das novas tecnologias de 

comunicação, são produzidas e consumidas em nosso tempo, em quantidades 

muito maiores que aqueles que a literatura jamais alcançou, em todos os 

países, e em todas as épocas? 

[...] Não por simples aversão que me recuso a inscrever-me no exclusivo 

“clube de líricos” que hoje constitui quase inteiramente a poesia escrita em 

nosso mundo. Nem há qualquer desdém de minha parte, por esse lirismo 

manifestado na música popular. Penso, ao contrário, que as novas técnicas 

deram ao lirismo uma possibilidade de expressão e comunicação jamais 

conhecidas antes. [...]. 

A poesia me parece uma coisa muito mais ampla: é a exploração da 

materialidade das palavras e das possibilidades de organização de 

estruturas verbais, coisas que não têm nada a ver com o que é 

romanticamente chamado inspiração ou mesmo intuição. A esse respeito, 

creio que o lirismo, ao achar na música popular os elementos que o 

completam e lhes dá prestígio, liberaram a poesia escrita e não cantada, e 

permitiram-lhe que voltassem a operar em território que outrora lhe 

pertenceram
43

. 

(MELO NETO, 1999, p. 799-800, grifos nossos).  

 

 

Sem negar os pertinentes questionamentos sobre a antimusicalidade dos versos 

cabralinos, justificada pela inaptidão do poeta quanto à assimilação musical e transferida para 

a sua tessitura, fazemos referência à declaração de João Cabral (1999, p. 800), ao afirmar que 

“a poesia [...] é a explosão da materialidade das palavras e das possibilidades de organização 

de estruturas verbais...”. Nesse sentido, fica evidenciado que as questões líricas do discurso 

cabralino ultrapassam as fronteiras do poético, quando o seu esforço em conferir uma tessitura 

desvinculada do acaso configura-se pelo discurso de uma lírica obscura, que faz gerar a 

dissonância dos seus versos.  

                                                           
43

 Discurso de agradecimento de João Cabral pelo prêmio Neustadt, em 1992. 
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Essa modalidade de tessitura é interpretada por Hugo Friedrich (1978) como um 

princípio estético da lírica moderna que adotou um discurso fundamentado na objetividade do 

signo poético, todavia com significados desconhecidos dos leitores.  Dessa forma, a 

obscuridade lírica projeta-se na subjetividade com a finalidade de alcançar a perfeição. 

Friedrich (1978, p. 178) conclui a tese da obscuridade lírica dizendo: “Só na irrealidade, que 

obriga a poesia a ser obscura, a obra poética alcança sua perfeição”. Torna-se, portanto, uma 

quimera, algo que parece ser inatingível e somente possível pelas vias conceituais da Poésie 

pure. 

Atentemos que a questão da obscuridade na poesia de João Cabral não se sobrepõe ao 

dar a ver de sua proposta poética que está projetada numa tessitura de tensão. Também essa 

obscuridade não significa “irrealidade”, pois parece ser uma fuga da realidade, mas a coloca 

em consonância com a modernidade lírica, conforme o pensamento crítico de Hugo Friedrich 

(1978, p. 16), “se projeta autossuficiente e pluriforme na significação, consistindo em um 

entrelaçamento de tensões de forças absolutas, as quais agem sugestivamente em estratos pré-

racionais, mas também deslocam em vibrações as zonas de mistério dos conceitos”. Além 

disso, essa acomodação conceitual insere-se na diversidade, tanto teórica quanto poética, 

absorvida pelo poeta pernambucano, que a impregnou à sua poesia tentando construir uma 

teoria própria de tessitura.   

Tomaremos como exemplo os versos do poema “Fábula de Rafael Alberti”, 

composição da obra Museu de tudo (MELO NETO, 1999), em que João Cabral, ao 

homenagear o espanhol Rafael Alberti, poeta da Geração de 1927, usa inferências 

metapoéticas da sua própria poesia. Tal como uma fábula, vivendo um lirismo camuflado pela 

preocupação com o rigor de sua tessitura, o poeta burla sua realidade lírica, substituindo o 

fluido jogo das palavras pela emoção controlada, conforme expressam os versos a seguir: 

 
Do anjo marinheiro 

(asas azuis a gola 

da blusa azul, bolsa 

de azul do mar); 

[...] 

do anjo venenoso, 

serpente emboscada 

no tufo das palavras 

– o fluido jogo abandonou. 

 

Fez o caminho inverso 

do vapor à gota de água 

(não, da vida ao sono, 

ao sono, ao santo); 
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foi da palavra à coisa, 

seja dolorosa a coisa. 

seja áspera, lenta, difícil 

a coisa. 

[...] 

(MELO NETO, 1999, p. 410). 

 

Os versos da “Fábula de Rafael Alberti” atentam para uma tessitura vigilante e 

demonstram maturidade na expressão lírica de forma anímica com a proposição de fazer o 

leitor interagir como significante de uma composição que o leve a “sentir”, “observar” e 

“transfigurar” o texto poético.  Em consonância com o que  postula Hugo Friedrich (1978, p. 

16), a transfiguração é o  “que domina a poesia moderna e, em verdade, tanto no que diz 

respeito ao mundo como à língua”. Mas ao fazer o caminho inverso, o poeta descobre o 

monstro onírico que deve combater, pois a sua obsessão pelo rigor não somente configura 

uma negação lírica como ainda lhe proporciona o prazer da festa do intelecto. Assim, faz do 

seu ofício um meio de expressar a autossuficiência da poesia.  

 

Fez o caminho inverso; 

não foi da coisa ao sonho, 

ao nome, à sombra; 

foi do vapor de água 

à gota em que condensa; 

foi da palavra, à coisa: 

árdua que seja, 

ou demorada, a coisa: 

seja áspera ou arisca, 

em sua coisa, a coisa; 

seja doída, pesada, 

seja enfim coisa a coisa. 

(MELO NETO, Op. Cit.) 

 

 

Tomando os versos da última estrofe, “não foi da coisa ao sonho/[...] foi da palavra a 

coisa:/  árdua que seja, [...] / seja doída, pesada,/ seja enfim coisa a coisa”, o poeta saboreia e 

contempla o encontro com a materialidade da  palavra. E, ainda, observa-se que a “Fábula de 

Rafael Alberti” evoca os versos de “Psicologia da composição”, ao referir “o poema, com 

seus cavalos/ quer explodir/ teu tempo claro; romper” (MELO NETO, 1999, p. 94).  Dessa 

forma, podemos conjecturar que a poesia de João Cabral  mostra-se como um jogo de 

emoções e sensações, traduzido pela abstração dos elementos poéticos os quais se colocam 

entre o concreto e o abstrato, assim expressando a matiz mais desconcertante da poesia 

cabralina. 
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Nessa perspectiva, João Alexandre Barbosa, em suas considerações sobre as tensões 

líricas da poesia de João Cabral, afirma que “[...] não é a explosividade emotiva que orienta a 

sua determinação lírica, mas sim uma linguagem orientada para a autonomia que constrói uma 

qualidade emotiva implosiva” (BARBOSA, 1975, p. 22). Assim, é interessante observar que o 

poeta elege a transparência e a nitidez dos seus versos como elementos essenciais à sua 

tessitura, no entanto, a partir desse jogo de tensão, a lírica realiza sua ação poética. Esse 

procedimento provoca dificuldade à compreensão imediata de sua composição, pois a emoção 

de sua tessitura está no encontro do poeta com as coisas concretas que o estimulam a compor.  

Determinada tensão, que é o ponto da obscuridade, obriga o leitor a uma atenção 

vigilante, sustentada com muito esforço para não devanear. Para melhor explicar a 

complexidade dessa tensão, buscaremos o posicionamento de Hugo Friedrich (1978) que 

explica o comportamento metamorfoseado da poesia moderna, descrevendo-a como 

autossuficiente.  

 

A poesia quer ser um todo auto-suficiente [...] quando a poesia moderna se 

aproxima de realidades – coisas ou homens –, não as trata de modo 

descritivo, nem com o calor da familiaridade do ver e do ouvir, transporta-as 

para a esfera do não-familiar, do estranho, da deformidade. A poesia já não 

quer ser medida por aquilo que comumente se chama realidade, ainda que – 

como base de lançamento para a sua liberdade – assuma em si alguns 

resíduos desta. A realidade é desvinculada da ordem espacial, temporal, 

objetiva e espiritual. [...] Dos três comportamentos possíveis da lírica – 

sentir, observar, transfigurar –, é este último que predomina na poesia 

moderna, tanto na visão do mundo quanto na linguagem. Segundo uma 

definição haurida da poesia romântica (erroneamente generalizada), a lírica é 

considerada muitas vezes a língua do sentimento, da alma individual. O 

conceito de sentimento implica a ideia de uma distensão mediante a entrada 

em um ambiente espiritual que até o mais solitário dos homens compartilha 

com todos aqueles que sabem sentir. É precisamente essa “facilidade” 

comunicativa que é deixada de lado pela poesia moderna. Ela prescinde da 

humanidade no sentido tradicional, assim como da “experiência vivida”, do 

sentimento e muitas vezes até do Eu pessoal do poeta. Este não participa de 

sua representação como indivíduo privado, mas como inteligência poetante, 

como “operador” da linguagem, como artista que exercita os atos 

metamorfoseadores de sua fantasia imperiosa – ou do seu irreal modo de ver 

– sobre uma matéria qualquer, pobre de significado inerente. 

(FRIEDRICH, 1978, p. 16-17). 
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Esse posicionamento entra em harmonia com o discurso de Adorno (2003) que, na sua 

Palestra sobre lírica e sociedade44, observa a lírica como um elemento frágil que perdeu 

espaço na poesia a partir da dominação da sociedade sobre o eu lírico. Isso porque a 

subjetividade foi superada pela materialidade do resíduo existencial do sujeito que, por sua 

vez, sobrepõe-se ao caráter desmaterializado da lírica. E, nesse contexto, faz-se necessária a 

materialização da expressão verbal para a representação dos anseios da sociedade, tendo em 

vista que, na poesia lírica, a relação sujeito e contexto social realiza-se de forma subjetiva. 

 

Essa universalidade do teor lírico, contudo, é essencialmente social. Só 

entende aquilo que o poema diz quem escuta, em sua solidão, a voz da 

humanidade [...]. 

O eu que ganhava voz na lírica é um eu que se determina e se exprime como 

oposto ao coletivo, à objetividade; sua identificação com a natureza, à qual 

sua expressão se refere, também não ocorre sem mediação. O eu lírico 

acabou perdendo, por assim dizer, essa unidade com a natureza, e agora se 

empenha em restabelecê-la [...]. Somente através da humanização há de ser 

devolvido à natureza o direito que lhe foi tirado pela dominação humana da 

natureza (ADORNO, 2003, p. 67,70). 

 

 

O legado dessa materialidade poética foi observada por Ivo Barbieri (1997) em relação 

à poesia simbolista de Baudelaire ao mencionar que os críticos Adorno, Walter Benjamin e 

Hugo Friedrich são unânimes em apontá-lo como a primeira expressão de antipoesia, isto 

porque o europeu custou aceitar o processo de modernização da sociedade e seus 

antagonismos. Para Walter Benjamim (1994, p. 273), a tessitura de Baudelaire coloca a lírica 

em risco, dizendo que “muitos dos seus temas põem em xeque até mesmo a possibilidade de 

uma poesia lírica”.  

Hugo Friedrich (1978, p. 36-37), por sua vez, afirma que o processo de 

despersonalização da lírica moderna se inicia com Baudelaire “no sentido que a palavra lírica 

já nasce da unidade de poesia e pessoa empírica como haviam pretendido os românticos, em 

contraste com a lírica de muitos séculos anteriores”. Porém, foi E. A. Poe45 quem levantou a 

tese da objetividade poética, assim conclui Friedrich (1978, p. 37), postulando que  o poeta  

                                                           
44

 ADORNO, Theodor W. Palestra sobre lírica e sociedade. In: Notas de Literatura I. Tradução e apresentação 

de Jorge M. B. de Almeida. São Paulo: Editora 34, 2003. p. 67, 70. 
45

 Charles Baudelaire foi um grande divulgador de Edgar Alan Poe, na França, tendo publicado, em 1862, a 

tradução de Histórias extraordinárias e das Aventuras de Arthur Gordon Pym, seguidos de Novas histórias 

extraordinárias, e, em 1865, das Histórias grotescas e sérias. Mais tarde, um quinto volume trazia a tradução 

dos ensaios de Poe, entre os quais “A gênese de um poema”. (LEMONNIER, Léon. Les traductions de 

Baudelaire. In: POE, Edgar. Histoires grotesques et sérieuses. Trad. por Charles Baudelaire. 232 ed. Paris: 

Garnier, 1950. p. I e II, Introduction). 
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“Desejou como sujeito da lírica uma excitação entusiástica, mas que esta nada tivesse a ver 

com a paixão pessoal nem com the intoxication of the heart (a embriaguez do coração).” 

Dessa forma, com a despersonalização da composição advinda de inspiração emocional, o 

crítico coloca a poesia como manifestação do intelecto. 

Quanto à poesia cabralina, faz-se oportuno informar que Ivo Barbieri, ao assimilar as 

leituras dos críticos acima citados, faz ponderações a respeito do perfil antipoético de 

Baudelaire e João Cabral, de modo que se diferenciam tanto no contexto temático quanto no 

tratamento da linguagem, ou seja, havia afinidades, no entanto, cada qual tinha sua 

propriedade antilírica. Assim nos informando: 

 

De Baudelaire a João Cabral vai, entretanto, uma larga distância tanto em 

termos de enfoque temáticos quanto de tratamento da linguagem, não 

obstante a afinidade de ambos no que diz respeito à postura de agressividade 

frente ao leitor. Assim, o famoso verso Hypocrite lecteur, – mon semblable, 

– mon frère!  o poema perverso, de antilira, feito em antiverso soam no 

mesmo diapasão. Mas é de maneira distinta que os dois autores investem 

contra pactos estabelecidos com força de tradição e, por acomodamento à 

convenção, convertidos em hábitos. A divergência está em que Baudelaire 

ainda tenta induzir o leitor à cumplicidade, enquanto João Cabral repele até 

qualquer possibilidade de acordo que implique complacência (BARBIERI, 

1997, p. 15). 

 

 

Essas referências vêm expor a tessitura cabralina em consonância com a poética que se 

aplicava à sua contemporaneidade, possibilitando observar que João Cabral, por mais esforço 

que tenha feito para construir uma antipoesia, não teve seu trabalho construído por uma 

simples vaidade de escritor ou por um projeto antagônico à poesia lírica, pois o paradigma 

para construir seu modus operandis é proveniente dos mesmos elementos estruturais que 

compõem a tessitura do poema, tais como vocabulário, elementos sintáticos, figuras de estilo, 

verso, rima e métrica.  Portanto, mesmo que o tecido poético cabralino seja denso e espesso, é 

composto do mesmo corpus que a lírica.  

Assim, poderíamos dizer que a antipoesia de João Cabral é a expressão do avesso da 

lírica. E, conforme os versos de “Alguns toureiros” (MELO NETO, 1999, p. 158), que 

comparam a arte taurina com o fazer poético, o poeta insiste em não renunciar à sua 

proposição lírica ou pôr em xeque seu lirismo comedido. Nisso, o que se percebe é uma 

obscuridade lírica a serviço da objetividade moderna; todavia, não seria senão uma forma 



96 
 

lúdica da composição cabralina de “domar a explosão/ com mão serena e contida”46, para 

escamotear sua lírica “sem deixar que se derrame”47 a fim de não expor em versos “a flor que 

traz escondida”48, a objetividade de sua tessitura.  

 

  

                                                           
46

 MELO NETO, João Cabral de. Paisagens com figuras. In: Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 

1999, p. 158.  
47

 Id, Ibid. 
48

 Id, Ibid. 
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A LÍRICA ANDALUZA 
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5  A LÍRICA ANDALUZA 

 

 

“Compreendi que podia haver uma poesia lógica, e que a poesia não precisava ser 

obrigatoriamente lírica”49. Com esse depoimento, João Cabral demonstra um posicionamento 

poético tão incisivo que fica comprometido todo e qualquer esforço em explorar o lirismo 

cabralino. Mas não basta respeitar as pertinências do poeta, visto que sua composição foi 

projetada a partir de assimilações poéticas e conceitos teóricos substancialmente líricos, 

conforme apresentados nos capítulos anteriores.  

Nesse sentido, torna-se pertinente observar que, apesar do esmerado trabalho com a 

tessitura antipoética, o próprio João Cabral contradiz-se ao afirmar que “O poético se 

enriquece na medida em que é prosaico”50. Tal proposição poética foi referendada na epígrafe 

do poema “O rio” (1953), “Quiero que compongamos yo e tú una prosa”, advindos dos versos 

de Berceo. Com essa referência, podemos dizer que os versos cabralinos adquirem perfil 

lírico.  

Embora João Cabral tenha descoberto o gênero do verso prosaico na literatura 

medieva espanhola, a teoria literária mostra que o poema em prosa surgiu na literatura 

moderna, firmando-se na poesia francesa a partir da necessidade de encontrar uma nova 

linguagem de renovação da lírica convencional, considerada por alguns poetas modernos 

como ultrapassada, pois, para eles, era uma limitação à criatividade e à originalidade poética.  

O novo gênero de tessitura estaria vinculado à crise do verso da poesia romântica, 

contrapondo-se ao conceito das categorias literárias da lírica tradicional fundamentada na 

construção do poema fechado com repetição de certos componentes verbais. Nessa 

perspectiva, o poema em prosa encontra espaço pleno na estética moderna, favorecendo a 

inserção de elementos antiestéticos e possibilitando um ambiente mais aberto ao exercício da 

lírica.  

Essa junção dos elementos prosaico e lírico que caracteriza a poesia como um gênero 

híbrido configurou uma nova postura dos poetas modernos, conforme nos lembram os estudos 

de Octavio Paz (2009, p. 110). 

 

A poesia moderna, como prosódia e escritura, inicia-se com o verso livre e o 

poema em prosa. Un coup de dés encerra esse período e abre outro, que mal 

                                                           
49

 João Cabral de Melo Neto, apud ATHAYDE, Félix de. Ideias fixas de João Cabral de Melo Neto. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira: FBN; Mogi das Cruzes, SP: Universidade de Mogi das Cruzes, 1998, p. 36. 
50

 Cadernos de Literatura Brasileira. nº 1. Instituto Moreira Sales. São Paulo. 1996, p, 26. 
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começamos a explorar. Seu significado é duplo. Por um lado é a condenação 

da poesia “idealista”, como Une Saison em enfer teria sido da “materialista”; 

se o poema de Rimbaud declara ser loucura e sofisma a tentativa da palavra 

para materializar-se na história, o de Mallarmé proclama absurda e nula a 

intenção de fazer do poema o duplo ideal do universo. Por outro lado, un 

coup de dés não implica numa renúncia à poesia; ao contrário, Mallarmé nos 

oferece seu poema nada menos do que como modelo de um gênero novo. 

 

Esses estudos apontam a sintonia teórica e a assimilação poética de João Cabral com 

as categorias literárias por ele escolhidas para compor sua tessitura.  Ao adotar o recurso do 

verso em prosa, que é aplicado na maior parte de sua obra, o poeta não escolhe apenas uma 

técnica de composição, mas também permite ao leitor a possibilidade de interagir com os seus 

versos, tendo em vista que o recurso da prosa amplia a ressonância dos versos, fortalecendo o 

processo comunicativo da obra cabralina.  

Assim, o poeta ousa uma percepção lírica diante da aridez poética por meio dos 

elementos estruturais que os compõem, demarcados especialmente pela concretude da 

linguagem que expressa lucidez e pelos versos octossílabos sem cesuras internas, causando a 

impressão do verso livre e rimas toantes que falseiam a musicalidade. Ademais, tendo por 

característica se contrapor ao antilirismo, pode-se propor uma perspectiva lírica cabralina pelo 

que a composição poética produz a partir de elementos metafóricos, visuais e sinestésicos. 

Elementos esses expressos por meio da performance dos referenciais artísticos como 

toureiros, canto e baile flamenco, assim como pela oralidade prosaica e também pelo erotismo 

feminino dos poemas que se referem aos motivos sevilhanos.  

 Sem ignorar o conjunto da obra cabralina que, incisivamente, opta por ofuscar o seu 

lirismo ainda por desvendar, faz-se conveniente um olhar lírico para a abstração entre a 

Espanha e o Nordeste brasileiro. O projeto poético de dar a ver os espaços em referência 

processa-se em Quaderna (1959), como uma extensão de Paisagens com figuras (1955). 

Assertiva confirmada por Barbosa (1975), ao dizer que ambas as obras propõem um roteiro de 

leitura da poética cabralina a partir da configuração dos mesmos signos poéticos de apreensão 

e de experiências fundamentais do poeta João Cabral, sendo eles Pernambuco e Espanha. A 

partir dessas experiências, o poeta se permite extrair imagens que configuram uma relação de 

jogo temático que permite alternância de cenas entre ambos os espaços poéticos.  Dessa 

forma, por essas obras, confirma-se a pretensão cabralina de “dar a ver sertão e Sevilha” 

Nos poemas com referência pernambucana, a paisagem árida é retomada para expor a 

realidade de carência daquele espaço geográfico, temática amplamente explorada no tríptico 

do rio, formado pelas obras: O cão sem plumas (1950), O rio (1953) e Morte e vida Severina 
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(1955). Essas séries temáticas estendidas a outras obras também podem ser encontradas nos 

poemas que retratam os cemitérios pernambucanos, paraibanos e alagoanos presentes em 

Paisagens com figuras (1955), e que reaparecem tanto em Quaderna (1959) como na 

composição de Dois parlamentos (1960), no poema “Congresso polígono das secas”.  

Em relação ao tema Espanha, João Cabral o explora exacerbadamente em 11 obras51, 

do total de 20 publicadas, ou seja, os motivos espanhóis são a temática dominante de sua 

tessitura poética. Para a composição da temática espanhola, são referendados dois signos de 

forte representação: o flamenco e a cidade de Sevilha. Essa repetição de motivos poéticos, que 

reitera uma incessante reflexão sobre o dar a ver da poesia cabralina, configura uma tessitura 

em espiral que insiste em não fechar um círculo temático.   

Isso não significa carência temática, mas a autenticação da identidade com a metáfora 

poética e ainda a evolução do exercício da técnica de sua tessitura. Observação feita por 

Barbosa (1975, p. 157) ao dizer que: “O texto de Quaderna [...] revela uma complexidade de 

construção que o situa como um dos textos essenciais na evolução do poeta”.  

O crítico João Alexandre Barbosa sugere ainda que a desagregação do lirismo ocorra 

por domínio da linguagem da poesia, ou seja, não há em definitivo antilirismo, e sim 

incorporação da lucidez lírica. É o que sugere seu pensamento ao afirmar que “Quaderna é, 

[...] o livro em que João Cabral assume o domínio, não direi de sua linguagem, mas da 

linguagem da poesia: a imitação do real se faz agora amplamente porque a sua linguagem 

parece ter aprendido com os objetos uma forma de realização” (BARBOSA, 1975, p. 157, grifos 

do autor). Não fica claro se a imitação do real se sobrepõe ao lirismo poético ou é uma forma 

de negá-lo.  

 No que diz respeito à Quaderna, distingue-se do conjunto da tessitura cabralina por 

trazer uma novidade: a figura da mulher como referência poética. Dos vinte poemas, a obra 

apresenta nove com essa temática, senão explicitamente lírica amorosa,  seguramente erótica. 

São eles: “Estudos para uma bailadora andaluza”, que também explora o elemento cultural de 

identidade espanhola, o flamenco; “Paisagem pelo telefone”, “História natural”, “A mulher e 

a casa”, “A palavra seda”, “Rio e/ou poço”, “Imitação da forma” e a composição lúdica de 

“Jogos frutais”.   

Do conjunto de poemas citados, “Estudos para uma bailadora andaluza” é o único que 

segue o modelo cabralino, composto em terceira pessoa. Os demais poemas são compostos 

em segunda pessoa, elemento pouco explorado na poesia de João Cabral, conforme 
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evidenciam os versos do poema “A palavra seda”, que apresenta conotação subjetiva do 

referencial poético, expressando um direcionamento do eu-lírico à figura feminina ao dizer: 

“É certo que tua pessoa/ não faz dormir, mas desperta;/ nem é sedante, palavra/ derivada da de 

seda” (MELO NETO, 1999, p. 246).  

No conjunto dos poemas citados, a lírica é apresentada com toda a propriedade de 

linguagem objetiva expressando a lucidez da poética cabralina. Essa novidade na obra de João 

Cabral não significa que o poeta tenha traído seu propósito de objetividade poética, tendo em 

vista que o objeto lírico não está exclusivamente relacionado com uma subjetividade 

romântica, e sim com a expressão e os efeitos sinestésicos que a tessitura poética provoca no 

leitor.  

No caso da poesia cabralina, a sensualidade feminina intenta propor uma relação 

intimista de emoções entre o sujeito poético e a metáfora “inspiradora” das sensações que ela 

provoca.  Na visão de Waltencir Oliveira (2012), a tematização do lirismo-erótico na poética 

cabralina expressa uma progressão não apenas temática, mas também uma trégua à aridez de 

sua tessitura. Dessa forma, concede espaço a um processo de “desvelamento do eu”, 

acompanhado de um enternecimento poético, sem, contudo, deixar-se revelar seus íntimos 

segredos.  

 

Quaderna assume um papel para o tratamento do tema do amor e do 

feminino que atravessa a poética cabralina e assume uma feição progressiva 

e gradual. Um movimento de particularização do amor e da mulher que se 

correlaciona, intimamente, com o processo de desvelamento do eu. É o amor 

que devora sua identidade e inibe ou quase anula sua autobiografia, mas é 

ele também que restaura para o eu a possibilidade de se dizer e de dizer 

sobre o outro (OLIVEIRA, 2012, p. 81). 

 

Outro poema de expressão intimista é “Paisagem pelo telefone” (MELO NETO, 1999, 

p. 225) que traz como metáfora poética a figura feminina. O poema apresenta uma estrutura 

formal em quadra, sendo composto por 48 versos com preponderância do heptassílabo, 

divididos em 12 estrofes. Esse aspecto formal tem como fundamentação a lógica, a 

racionalidade poética peculiar à obra cabralina. Entretanto, não é por esse aspecto que iremos 

analisar o poema “Paisagem pelo telefone”. Este estudo tem a pretensão de encontrar traços 

líricos a partir da novidade temática que o poema explora.   

Nesse sentido, “Paisagem pelo telefone” apresenta uma composição linear de evolução 

estrutural dividida em três partes: identificação do espaço poético – Pernambuco; comparação 

da metáfora com o respectivo espaço – a figura feminina com as praias pernambucanas; e, 
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concluindo o poema, a exaltação da metáfora poética. Observemos, então, a composição a 

seguir: 

 

Sempre que no telefone 

me falavas, eu diria 

que falavas de uma sala 

toda de luz iluminada 

 

sala que pelas janelas, 

duzentas, se oferecia 

a alguma manhã de praia, 

mais manhã porque marinha, 

 

a alguma manhã de praia 

no prumo do meio-dia, 

meio-dia mineral 

de uma praia nordestina 

 

Nordeste de Pernambuco, 

onde as manhãs são mais limpas, 

Pernambuco do Recife, 

de Piedade, de Olinda, 

 

[...] 

que, como muros caiados 

possuem luz intestina, 

pois não é o sol quem as veste 

e tampouco as ilumina, 

 

[...] 

Pois, assim, no telefone 

tua voz me parecia 

como se de tal manhã 

estivesse envolvida, 

 

 [...] 

 

que estavas de todo nua, 

só de teu banho vestida, 

que é quando tu estás mais clara 

pois a água nada embacia, 

 

[...] 

(MELO NETO, 1999, p. 225-227, grifos nossos) 

 

A visualidade é sem dúvida o elemento estilístico predominante na tessitura cabralina. 

O poema “Paisagem pelo telefone”, conforme o próprio título já informa, trata da visualidade 

do paisagístico poético, trazendo nos seus elementos semânticos projeções do desenho 

feminino como recurso que, impulsionado pelo vigor da linguagem, provoca um efeito 

ilusório não correspondente à realidade do referencial poético. Isso constitui uma 
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subjetividade que leva a projetar uma figuração icônica, ideia aproximada às características do 

hiperrealismo, considerando que a retratação da mulher é tão bem projetada que chega a ser 

inatingível ou talvez incandescente pelo excesso de luminosidade que a define.  

 Nesse contexto, o poeta se trai e revela o lirismo de suas emoções ocultadas pela 

concretude da transposição dos elementos metafóricos, considerando que a escolha lexical 

favorece uma ideia de ilusionismo lírico, conforme revelam os últimos versos: “que estavas 

de todo nua,/ só de teu banho vestida,/ que é quando tu estás mais clara/ pois a água nada 

embacia, [...] a água clara não te acende: libera a luz que já tinhas” (MELO NETO, 1999, p. 

227). É percebível que, o poema traz a manifestação de um sujeito lírico, não apenas com 

características subjetivas, mas ainda com uma metáfora poética que desperta o lirismo velado, 

o qual se revela pela construção da imagem plástica projetada pelo olhar que é dirigido à 

metáfora explorada.   

 

Pela visualidade dos versos, a figura feminina vai se projetando através das paisagens 

litorâneas – as praias de Recife, Piedade e Olinda – definidas como claras e quentes como o 

sol ao meio-dia. Esses são elementos comuns ao mesmo campo semântico, o espaço e a 

mulher, referindo-se à luminosidade e ao vigor do Nordeste que revelam a voz e a imagem do 

feminino, conforme está inscrito no verso “o som gera uma imagem” de forma limpa, clara, 

sem mácula. Sendo elementos fictícios ou reais, por meio da força da linguagem eles evocam 

as forças do desejo e da sedução próprios da figura feminina, e que, dentro de uma 

ambiguidade de sentido, tentam transportá-los para a materialização do poema.   

 Para Marta Senna (1980, p. 96), os efeitos transportados pela imaginação do poeta são 

vistos como uma transgressão do real, conforme afirma a autora: “o poeta explora impressões 

visuais, quando seria natural que se detivesse em auditivas, uma vez que traduz uma 

impressão sonora – a voz da mulher ao telefone”. Dessa forma, as imagens da manhã marinha 

das praias pernambucanas são projetadas a partir de uma voz feminina que parece despertar o 

poeta para uma nova postura, que não quer dizer sentimental, mas que apresenta 

características subjetivas advindas do universo erótico feminino. 

Nessa perspectiva, a voz que fala é clara, sobrepondo-se à concretude das imagens. É 

por ela que os versos cabralinos articulam os fenômenos de sedução para dar visibilidade à 

composição, visto que, através dos versos é que a intensidade de beleza, de altivez e de 

erotismo emergirá em suas manifestações líricas.  Assim, os elementos de transparência que 

compõem o poema, tais como: sala luminosa, água, salinas, luz, velas brancas, voz fresca e 
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clara têm como finalidade reproduzir todo o conjunto que transcreve a figura da mulher, 

conforme mostram os referenciais transcritos nas estrofes a seguir: 

 

 

[...] 

Pois, assim, no telefone 

tua voz me parecia 

como se de tal manhã 

estivesses envolvida, 

 

fresca e clara, como se 

telefonasses despida, 

ou, se vestida, somente 

de roupa de banho, mínima 

 

e que por mínima, pouco 

de tua luz própria tira, 

e até mais, quando falavas 

no telefone, eu diria 

 

que estavas de todo nua, 

só de teu banho vestida, 

que é quando tu estás mais clara 

pois a água nada embacia, 

 

sim, como o sol sobre a cal 

seis estrofes mais acima, 

a água clara não te acende: 

libera a luz que já tinhas. 

  

(MELO NETO, 1999, p. 226- 227, grifos nossos) 

 

Os elementos poéticos que denominam a voz feminina e que, ao mesmo tempo, 

designam sua sedução nos levam a observar que, na poética cabralina, o trabalho de 

reprodução da imagem, ou de visualização do verso, infere uma concretização do signo 

metafórico, com base não só na substituição ou aproximação de elementos subjetivos e 

concretos ou fluidos e espessos, mas também, de modo bem singular, na sua integração.  Por 

esse modo de construção poética, o leitor projeta a materialização das imagens e 

prodigiosamente alcança a precisão da clareza e dos contornos que o poeta planejou.  

Na visão de Angélica Soares (1978, p. 45), a visualização da imagem na poesia 

cabralina é um recurso que permite ao poeta “libertar-se da realidade para manifestar o real na 

sua totalidade, o que se dá ao nível do discurso poético, pela abertura do sistema e 

consequente abandono das imposições linguísticas, ou seja, virando o código pelo avesso”. 



105 
 

Dessa forma, os efeitos sinestésicos expressos pelo visual e tátil se fundem, permitindo que o 

contato com a forma criada torne-se mais completo, mais próximo, mais íntimo, mais intenso. 

Essas operações de aproximação da imagem, de chegar ao seu foco para transmitir-lhe uma 

nova vida e fazer dela uma realidade perceptível de forma dinâmica e integral equivalem à 

atitude criadora do poeta, uma das afinidades de João Cabral. 

Em “Paisagem pelo telefone”, a aproximação dos elementos de criação não somente se 

refere a uma figura feminina, em particular, como também se comunica com os demais 

poemas de natureza sedutora, que tanto pode fazer referência à mulher, como a um espaço 

geográfico. É o caso dos poemas com motivos sevilhanos que traduzem Meluma experiência 

direta do poeta com as imagens andaluzas. Essas referências são observadas na leitura 

intertextual pelos fragmentos do poema “Sevilha”, composição presente em Quaderna (1959), 

em que o eu-poético interage com os versos de “A sevilhana que não se sabia” e com “Viver 

Sevilha”, ambas as composições do livro Sevilha andando (1993), conforme evidências 

apresentadas a seguir: Sevilha expressão feminina. 

                         
A cidade mais bem cortada 

que vi, Sevilha; 

cidade que veste o homem 

sob medida. 

 

Ao corpo do sevilhano 

toda se ajusta 

e ao raio de ação do corpo, 

ou sua aventura. 

 

[...] 

Com intimidade ele usa 

ruas e praças; 

com intimidade de quarto 

mais que de casa. 

 

 

(MELO NETO, 1999, p. 252-253) 

 

 

Os versos de “Sevilha” evidenciam o próprio corpo masculino como elemento de 

sedução do poema, que interage com o espaço geográfico fazendo parecer uma relação 

intimista entre o eu-poético e a atmosfera da cidade. A exposição do corpo masculino parece 

contrariar a dicotomia poética traçada por João Cabral, que coloca Pernambuco como signo 

da masculinidade e Sevilha como expressão feminina.  
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No entanto, isso não altera a visão de cidade sedutora projetada pelos versos 

cabralinos, visto que o próprio corpo do homem sevilhano serve de medida às linhas que 

serpenteiam a cidade andaluza que soube crescer sem matar-se. Pela visão poética de João 

Cabral, Sevilha cresceu acomodando aos seus signos culturais, ao seu acervo arquitetônico 

dos bairros tradicionais, os apelos do progresso e a complexidade da modernidade, mantendo, 

assim, os aspectos provincianos característicos da Andaluzia. Tal ideia está explícita nos 

dísticos de “Sevilha e o progresso”, que dizem: “Sevilha é a única cidade/ que soube crescer 

sem matar-se” (MELO NETO, 1999, p. 679). 

As experiências hispânicas vividas por João Cabral também provocam discussões 

sobre registros autobiográficos, considerando que os poemas dedicados à Espanha foram 

compostos de forma emotiva e confessional. Nesse contexto, podemos observar uma lírica 

pautada numa representação emotiva advinda das lembranças do poeta. Essa relação sóbria e 

de materialização da imagem foi observada pelo crítico Waltencir Oliveira nas ponderações a 

seguir transcritas: 

 

Registra-se com isso forte vínculo que na poesia de Cabral se desenha entre 

autobiográfico e lirismo amoroso. Falar da mulher é viabilizar o falar de si, a 

analogia entre mulher e terra fomenta a união entre o social e o lirismo 

(amor erótico e amor universal) e modula a dupla articulação da terra-mulher 

feita para acolher e para perscrutar: origem, campo e de cultivo e termo final 

(OLIVEIRA, 2012, p. 79). 

 

Além disso, por meio da tessitura poética, as imagens híbridas formadas entre o 

espaço geográfico e os elementos de sedução projetam a cidade, que, ao dialogar com a beleza 

feminina, também, se expõe para ser contemplada. Esse evento proporciona uma leitura 

polissêmica, considerando que, entre o concreto e o abstrato, o poeta explora os elementos 

cidade e mulher como signos não apenas de contemplação, mas também de referencial 

emotivo e autobiográfico.  

A polissemia desse discurso materializado pelas imagens foi observada por Secchin 

(1999), assinalando que, nos poemas de abordagem feminina, é prudente ver que “O objeto 

será apreendido sob vários ângulos, e servirá a diversas intenções. O único aspecto 

verdadeiramente unificador da abordagem do feminino é o padrão formal dos poemas a que 

ele, feminino, comparece” (SECCHIN, 1999, p. 133).  Considerando o pensamento do crítico, 

concluímos que, a propósito dos versos abaixo transcritos, as imagens projetadas pelo eu-

poético podem confundir o leitor, tendo em vista que o “dá-la a ver” sugestiona a 

intertextualidade entre a poesia, a mulher e Sevilha.  
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Quando queria dá-la a ver 

ou queria dá-la a se ver 

 

[...] 

 

De uma Sevilha tem pudor: 

de onde nos balcões tanta flor, 

 

[...] 

 

passeia como em sala sua, 

multivestida porém nua, 

 

dessa nudez sob mil refolhos 

que só se expressa pelos olhos 

 

Por ela anda a sevilhana 

como andaria qualquer chama, 

 

 (MELO NETO, 1999, p. 629-632) 

 

 

Nessa construção poética, Sevilha insere-se como cidade sedutora, metonímia da 

feminilidade andaluza em que as figuras da mulher e da cidade traduzem-se num único signo 

das experiências do poeta. Pelos signos metafóricos, a cidade e a mulher tomam lugar no 

espaço da palavra no contexto de uma mesma dimensão lírica, demonstrando estar em 

consonância com as expectativas de uma relação amorosa. Dessa forma, a relação entre o eu-

poético e a cidade é tão plena e intensa, e de certa força transformadora, que o faz elevar os 

sentidos a ponto de declarar que “Só em Sevilha o corpo está/ com todos os sentidos em 

riste”.   

Além disso, a dimensão do lirismo que o poeta concede à Sevilha o faz desprender-se 

de sua medida antilírica, envolvendo-se por uma força erótica que o deixa “com todos os 

sentidos em riste”, conforme nos revela a relação sensorial expressa nos versos transcritos a 

seguir.  

Se dá voltas a uma escultura, 

o corpo é que a envolve, livre; 

se penetra em qualquer pintura 

como janela que se abrisse; 

[...] 

 

Só em Sevilha o corpo está 

com todos os sentidos em riste, 

sentidos que nem se sabia, 

antes de andá-la, que existissem; 

[...] 
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mas que é dentro e fora Sevilha, 

toda a mulher que ela é, já disse, 

Sevilha de existência fêmea, 

a que o mundo se sevilhize. 

   

 (MELO NETO, 1999, p. 636-637, grifos nossos) 

 

Pela exaltação desmesurada ao espaço sevilhano, ao ponto de conclamar “a que o 

mundo se sevilhize”, o eu-lírico toma Sevilha como a medida do mundo.   Nesse sentido, 

provoca a sensação de ter alcançado um parâmetro poético concebido pela construção 

dialógica de aproximação espacial que transcende a tessitura. Determinada transcendência é 

constatada pela unidade de pensamento e de estilo que criam condições para a incorporação 

das imagens, conforme identificados nas obras Paisagens com figuras (1955), Quaderna 

(1959) e Sevilha andando (1993).  

Por exemplo, as referências femininas nos versos de “Paisagem pelo telefone”, a 

seguir citadas: “que estavas de todo nua, / só de teu banho vestida,/ que é quando tu estás mais 

clara/ pois a água nada embacia” dialogam com o erotismo dos versos “A sevilhana que não se 

sabia”, descrevendo a imagem feminina da seguinte forma: “Passeia como em sala sua, 

multivestida, porém nua, / dessa nudez sob mil refolhos/ que se expressa pelos olhos”. Essa 

percepção textual revela uma relação de signos que dão a ver uma intertextualidade erótica, 

como se os signos de Pernambuco fossem reimpressos nos versos dos poemas sevilhanos. 

Desse modo, transcende a visão de outro espaço poético. Essa relação de transcendência seria 

configurada pela comunicabilidade das imagens que emergem do produto metafórico-

metonímico advindo da linguagem poética e de sua enunciação.  

A esse respeito, Barbosa (2001) revela que a obra de João Cabral concebe um trabalho 

de consciência criadora que articula um projeto poético a partir dos seguintes conceitos: 

 

Aprendizagem com as formas, com as linguagens [...] de onde se extrai uma 

lição para a poesia – de uma poesia que foi um árduo e arriscado aprender, 

sem concessões para o fácil de uma certa tradição lírica. [...] fazendo da 

dificuldade compositiva uma lição que, por sua vez, é tanto poética quanto 

ética. Somente assim, numa idade da prosa, como a nossa, ecoando Hegel, a 

lírica é ainda possível (BARBOSA, 2001, p. 94) 

 

Dessa forma, a dimensão lírica na poesia cabralina não pode ser medida pela técnica 

de sua tessitura, configurada como o avesso da lírica, pois sua mesura está centrada na 

significação da metáfora poética. Ademais, a marcação racional do verso se sobrepondo ao 

subjetivismo romântico, no sentido dos efeitos emotivos, não elimina a materialidade lírica da 
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poesia construtivista de João Cabral, considerando que o seu lirismo, urdido na secura do 

verso e do ritmo áspero, é a expressão da consciência reflexiva e admoestada das experiências 

do eu-lírico, o qual dá um novo sentido poético despojado de sentimentalismo.  

Por conseguinte, essas características de identidade lírica entram em consonância com 

o diálogo ibérico, considerando que a poética cabralina faz uso dos traços que compõem a 

tradição espanhola, desde a sua origem, dotada de um estilo recortado de sobriedade enxuta, 

que suprime os traços de sentimentalismo poético.  

 Pela combinação dos elementos advindos da experiência, emoção e razão, a lírica 

cabralina vai se moldando à fenomenologia de uma tessitura pura na significação do ato de 

compor.  Portanto, reclama um olhar lírico para as composições que se referem aos signos de 

identidade espanhola, desde a sua medieva produção poética, as expressões culturais, até o 

seu espaço andaluz refletido nos versos cabralinos; como, por exemplo, os versos prosaicos de 

Berceo e o Cantar de Mio Cid, matéria já exposta em capítulos anteriores.   

 A nova lírica proposta por João Cabral de Melo Neto, fundamentada na aridez, está 

ligada a uma atitude consciente, definida por Merquior (2003) como sendo de “pura 

significação nascente”.  Ao postular sobre o conceito de lírica, o crítico apresenta elementos 

referentes à nova lírica, os quais dão aportes teóricos ao estranhamento poético da obra de 

João Cabral.  

 

Se a lírica é emoção, mas sem deriva no sentimento e sua desordenada 

difusão; se é imaginativa, mas sem a solta fantasia despregada da realidade; 

se é consideração do mundo, mas sem sujeito aos seus dados, sem pura 

descritividade: se a lírica é também razão, ou o pulso emocional de uma 

razão que enfrenta o mundo disposta a extrair dele um significado – o objeto 

da lírica é, não diretamente a consciência reflexiva de uma emoção antes de 

tudo, a pura significação nascente (MERQUIOR, 2003, p. 193). 

 

O lirismo cabralino compreende, portanto, uma nova dimensão de poesia que se 

apresenta despojada das camadas do sentimentalismo. Sua tessitura quer ser o veículo 

revelador do mundo sem escamotear a consciência do eu-lírico, assim tomando suas 

experiências como instrumento revelador da interiorização do homem enquanto ser coletivo. 

Isso se revela não apenas por abordar temas sociais, mas ainda por conceder aos signos de sua 

composição uma dimensão de duplo movimento, estabelecendo conexões sociais e 

comunicativas da poesia.  

Nessa perspectiva, a consciência crítica do eu-lírico na poesia de João Cabral mostra-

se uma atividade constitutiva de sentido. Com efeito, por não haver digressão não diverge do 

propósito da lírica que é por excelência concentrada. À primeira vista, as tensões e as 
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dissonâncias provocadas pela tessitura concentrada bloqueiam a assimilação do lirismo na 

poesia cabralina. Contudo, o leitor atento não deixa de apreender as inferências líricas 

provocadas pelos efeitos da significação dos elementos, ou seja, o manejo das palavras que 

compõe a dinâmica da obra cabralina dentro do plano sensorial e de emoção racionalizada 

compreende um lirismo constituído de lucidez e de voz. No caso, a poética cabralina, não 

seria somente a manifestação do eu-lírico, seria essencialmente a voz do coletivo que fala da 

universalidade do sujeito poético.  

As razões para o levantamento dessa hipótese são os próprios signos escolhidos por 

João Cabral para compor sua tessitura, ou seja, os temas que exploram as temáticas de 

carência social e as imagens áridas, petrífica e solar do espaço geográfico que compõem o 

Nordeste brasileiro, representado essencialmente por Pernambuco. Em relação aos signos 

pernambucanos, a universalidade do sujeito poético está bem impregnada no lamento do 

poema O rio (1953), que se transmuta em homem, o qual carrega consigo todas as mazelas 

dos migrantes severinos. Essa universalidade reflete, por meio do texto cabralino, 

inquietações, esperanças e desesperanças dos severinos-rios, ressoando os questionamentos 

próprios do ser humano, em qualquer parte e em todos os tempos. 

A outra temática corresponde à cultura espanhola e do espaço andaluz, representado 

por Sevilha, que já foram abordados anteriormente. Nesse sentido, João Cabral, ao produzir 

uma poesia impregnada de imagens e registros históricos e culturais, contribuiu para a 

divulgação da identidade do povo espanhol.  

Além disso, as experiências vividas naquele espaço proporcionam ao leitor uma 

viagem ao mundo hispânico, aproximando-o da poesia gitana configurada nos versos de 

“Carmen Amaya, de Triana”; da didática coreográfica do flamenco, por meio dos “Estudos 

para uma bailadora andaluza”; do canto sem guitarra de “A palo seco” que, conforme os 

versos, “não é um cante a esmo:/ exige ser cantado/ com todo o ser aberto” (MELO NETO, 

1999, p. 248). E ainda, pela composição de “Alguns Toureiros”, rememora o canto e a 

performance flamenca na figura de Manolo González, Pepe de Sevilha, Manuel Rodríguez, o 

Manolete. Atento à origem literária da poesia espanhola, João Cabral aproxima sua poesia dos 

traços medievos inspirados pelo “Catecismo de Berceo” e por El Cid, representado nos versos 

de “Medinaceli”. No “Encontro com um poeta”, faz referência à Geração de 1927, pelas 

menções aos poetas Miguel Hernández, Rafael Alberti.  

Ao considerar a intensidade de emoção e lirismo que o poeta pernambucano se propôs 

a materializar na sua tessitura, podemos tomar o verso “Sevilha é mais que tudo nervo” para 

definir a poesia cabralina, visto que sua lírica é mais que tudo nervo. 
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Enfim, ambos os espaços sertão e Sevilha ecoam um teor lírico essencialmente social 

creditado no arcabouço temático trabalhado em consonância com o projeto de lirismo ao 

avesso. Além disso, seus versos têm o propósito de expressar a universalidade da palavra 

lírica a partir das expectativas do sujeito poético, pois, segundo Adorno (2003, p. 67), “só 

poderá compreender o poema, quem o escuta, em sua solidão, a voz da humanidade”. Acerca 

dessa lição, João Cabral de Melo Neto foi coerente.  
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6º CAPÍTULO  
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6 O CANTO DA ANDALUZIA 

 

 

Um dos grandes encantos da Andaluzia é a riqueza da sua cultura representada por 

manifestações provenientes do folclore flamenco. A arte flamenca marca a identidade cultural 

daquela região. Sua história é desconhecida e cheia de mistérios, havendo muitas teorias e 

hipóteses sobre sua origem.  

Contudo, o que de fato é consensual entre os estudiosos do flamenco é a sua 

proveniência que resulta da influência de distintos povos e culturas os quais povoaram o Sul 

da Espanha, tais como gregos, gitanos, judeus, cristãos, latinos e negros americanos. O 

flamenco foi moldado pela interação cultural desses povos e, apesar de ser uma arte com 

características de várias influências culturais, a menção gitana é a mais divulgada por ser 

aquela que desempenhou um papel fundamental na criação dessa arte que marca a identidade 

desse povo.  

A origem do povo gitano é tão complexa e obscura quanto a arte flamenca, 

considerando que são ágrafos e não há registros de sua história, diz-se que procederam do 

Egito. No entanto, a maioria das teorias aponta para o Norte da Índia. Assim, por razões 

desconhecidas, esses grupos deixaram suas terras e se espalharam por países distintos. 

Segundo os historiadores como, por exemplo, Plantón García (2003)52, há pelo menos três 

documentos dos séculos XV e XVI que indicam a origem indiana do povo gitano. Após vagar 

pela Europa, por volta dos anos 1417 a 1422, os gitanos instalaram-se na Espanha, mais 

precisamente na região da Andaluzia, concentrando sua população nas cidades de Sevilha, 

Córdoba, Granada, Málaga, Huelva, Jerez, Jaén e Almería.  Assim informam os dados 

históricos de cultura gitana, registrados por Santos Rivas (1990)53.  

Estima-se que chegaram à Espanha cerca de 180.000 gitanos. Quanto às razões que 

levaram essa gente a se instalar na Andaluzia, foram as semelhanças de identidade entre eles, 

visto que  viviam em comunidade campestre composta por andaluzes e mouriscos. Além 

disso, esses grupos comunitários entendiam-se entre si, porque conviviam com problemas 

comuns, tais como a baixa posição social, a pobreza extrema, a fome e a miséria retratadas 
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 GARCÍA,  Plantón. Los gitanos: su cultura y su lengua. Málaga: Diputación Provincial de Málaga. 2003. 
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 RIVAS, Santos. História del Pueblo gitano: sus orígenes. Almería: Imprenta Bretones, 1990.  
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nas melodias e ritmos das músicas e danças gitanas, nas melismas54 (ornamentos vocais), 

narafricanas e manifestações orientais dos mouros.   

Apesar da discriminação aos gitanos por toda a Europa, registra-se que a convivência 

com o povo espanhol inicialmente foi acolhedora. Nesse período, o Rei Alfonso V, em 1525, 

assinou uma carta concedendo liberdade de mobilidade não só na Andaluzia como também na 

Cataluña e Aragón.  

No entanto, a convivência pacífica durou pouco, uma vez que o choque de identidade 

cultural provocou grandes desgastes de relacionamentos, levando os sucessores de Alfonso V 

– como os Reis Católicos, Isabel e Fernando – a promulgar leis antigitanas que foram 

agravadas por seus sucessores. Essa política antigitana, com características inumanas, 

desconfigurando sua cultura, sua identidade, sua liberdade, seu modo de ser, proibiam-nos de 

falar seu próprio idioma, casar entre si, usar seus trajes típicos, vagar pelo reino. Por 

conseguinte, de homens livres tornaram-se serviçais de senhores, sendo que qualquer 

desobediência seria punida desde a tortura à pena de morte.  

Em 1783, Carlos III reconheceu a cidadania dos gitanos. No entanto, não aboliu as 

proibições de falar sua própria língua e praticar sua cultura. Em 1812, a Constituição de Cádiz 

reconhecia os gitanos como cidadãos espanhóis, mas somente àqueles nascidos no país.  Essa 

aparente paz perdurou até o século XX, quando novamente passaram a sofrer perseguições 

com a ditadura franquista.  

Com o início do período democrático, políticas favorecendo direitos ao povo gitano 

começaram a surgir. Em 1978, a nova Constituição Espanhola os reconhece como cidadãos 

espanhóis com pleno direito e dever perante a lei. Apesar de determinado reconhecimento e 

políticas de agregação social, esse povo segue vivendo de forma marginalizada e 

discriminada, não somente por questões sociais, políticas e econômicas, mas também por 

razões de identidade cultural que os levam a escolher por um modo de vida segundo suas 

tradições e valores, que não coadunam os preceitos da civilização moderna. Todavia, o povo 

gitano segue lutando para manter a autenticidade de sua identidade, cultura e seus valores que 

fizeram sua história de resignação e luta. 

É dessa história mesclada pelas culturas judaicas, mouriscas, gitanas e andaluzas que 

se formou a arte flamenca, como um prelúdio de resistência advindo da necessidade de 

afirmação histórica, social e humana.  A partir de uma visão antropológica, é importante dizer 

                                                           
54 Melismas é um ornamento vocal característico do canto gregoriano ocidental, também presente na música 

popular indiana. Essa forma musical mesclou-se com a diversidade cultural andaluza, dando origem ao canto 

gitano-andaluz. 
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que o flamenco sedimenta a riqueza do folclore andaluz, bem como consiste na arte da 

sobrevivência de classes sociais, consubstanciada por um traço fundamentalmente humano de 

expressão coletiva e qualidade artística.  

 

 

6.1 O FLAMENCO COMO ARTE 

 

 

O flamenco é uma arte que não se exibe individualmente. Sua apresentação é 

composta por uma cena constituída por cante, executado pelos cantaores; baile, exibição da 

dança; e toque, ao som de guitarras flamencas, tendo ainda uma diversidade de cante, ritmos 

ou palos, assim qualificados: tonás, e siguiriyas (formas mais primitiva do flamenco), 

soleares, tangos, bulerías, cantes a pallo seco, fandangos, alegrias. As modalidades do 

flamenco estão relacionadas com as províncias que mais bem se adaptaram ao estilo, como, 

por exemplo, em Sevilla, foram desenvolvidas as soleares, siguiriyas, bulerías e cantes a 

pallo seco. 

Do surgimento à afirmação como arte, o flamenco passou por várias etapas. Assim 

informam os registros de López Ruiz (2007)55. Da etapa inicial, registrada a partir do século 

XVIII, quase nada se conhece. Sabe-se que era vivenciado nas reuniões familiares dos gitanos 

e campesinos, também era apresentado nas cidades e tabernas. 

A partir do século do século XIX (1840 – 1860) vivenciou-se a Edad de Oro del 

Flamenco, quando surge El Planeta, de Cádiz, o primeiro cantaor de fato conhecido. Entre os 

anos de 1860 a 1920, o flamenco adquiriu conceito artístico, passou a ser apresentado nos 

“Cafés cantantes” e bares onde havia "recitais" de arte flamenca. Foi o início da 

profissionalização do flamenco. Desse modo, várias figuras têm seu nome registrado nessa 

fase áurea, tais como Silverio, El Nitri, El Mellizo, Manuel Torre, o Chacón.  

A partir dos anos 1920, a arte flamenca entrou em um período de divulgação, 

passando a ser uma arte extremamente comercial. Com a profissionalização, o flamenco 

passou a ser apresentado no teatro. Nesse período, Juan Breva foi o responsável por esse feito, 

que abriu as portas para artistas como a cantaora La Niña de los Peines, considerada uma das 

vozes femininas mais importantes do cante flamenco, e os cantaores Manolo Caracol e Pepe 

Marchena, entre outros. Importante registrar que as apresentações teatrais intrigavam os 
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 López Ruiz, L. Guia del flamenco. Madrid: Ediciones Akal. 2007. 
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profissionais, pois, para atender ao apelo do público que pedia canções populares, os artistas 

tinham de rebaixar o nível artístico e isso não correspondia ao projeto de afirmação do 

flamenco. Esse fato resultou na busca da revalorização e do retorno às origens dessa arte.  

Em 1922, foi realizado o Concurso de Cante Jondo de Granada, produzido por 

intelectuais como o compositor Manuel de Falla e o escritor Federico García Lorca. O resgate 

da identidade da arte flamenca em sua maior pureza foi o objetivo principal do evento, em que 

se intentou resgatar a estética e o conceito do O cante jondo, considerado o cante primitivo 

andaluz.  O concurso teve apenas uma edição, no entanto, foi muito significativa, pois 

proporcionou uma forte reflexão em vários níveis sobre a história da arte flamenca.  

Por conseguinte, o interesse pela valorização do flamenco aconteceu de forma 

efetiva, de modo que os intelectuais não só participaram da realização do concurso como 

também compuseram peças dirigidas à arte flamenca. Como referência dessa participação, 

citamos os compositores Manuel de Falla (1876-1946), Andrés Segovia (1893-1987), o pintor 

Ignacio Zuloaga (1870-1945) e o poeta e dramaturgo García Lorca (1898-1936). 

Nesse período, o músico e compositor Manuel de Falla compôs El amor brujo, um 

balé coreografado pela bailaora gitana de Sevilha, Pastora Império, uma das figuras mais 

representativas do folclore flamenco. A peça foi encenada em abril de 1915, no Teatro Lara, 

em Madri.  Essa obra foi adaptada para várias concepções artísticas, como o concerto de 

câmera, em 1925, com libreto de Gregorio Martínez Sierra, além de inúmeras peças teatrais e 

cinema. El amor brujo foi adaptada, em 1986,  para película pelo cineasta espanhol Carlos 

Saura. 

No que diz respeito a García Lorca, poeta, músico e dramaturgo, sabe-se que a 

atração pela cultura popular inspirou o poeta granadino a manifestar em suas composições 

elementos da arte flamenca, citando, por exemplo, Bodas de Sangre (1933), também adaptada 

para o cinema, por Carlos Saura, em 1981. Lorca foi um grande pesquisador do folclore 

andaluz e apreciador do cante jondo, inclusive várias de suas composições tiveram 

motivações da tradição musical andaluza.  

Como resultado dessas influências, Lorca recolheu elementos para compor o “Poema 

del cante jondo” (1921) e o “Romanceiro gitano” (1927), poemas que envolvem  no seu ritmo 

a musicalidade da antiga poesia espanhola.  Assim, pela especificação musical da poesia 

lorquiana, importantes artistas flamencos, tais como Camarón de la Isla,  Paco de Lucía, Lola 

Flores, Carmen Linares e tantos outros deram voz aos poemas de Garcia Lorca, exibidos tanto 

por meio do  cante como pela guitarra.  
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Como exemplo desse resgate da arte flamenca, segue a transcrição do poema La 

soleá,
56

 referência a um dos palos do cante jondo de origem cigana, que é considerado um dos 

estilos mais difíceis, em que o intérprete deve dominar tanto as formas como a capacidade 

artística de interpretação. Essa categoria de palo traz em sua expressão sentimento de 

dramaticidade, dor e angústia, como também configura um dos estilos mais antigo do 

flamenco.  

La soleá 

 

Vestida con mantos negros 

piensa que el mundo es chiquito 

y el corazón es inmenso. 

 

Vestida con mantos negros. 

 

Piensa que el suspiro tierno 

y el grito, desaparecen 

en la corriente del viento. 

 

Vestida con mantos negros. 

 

Se dejó el balcón abierto 

y al alba por el balcón 

desembocó todo el cielo 

 

¡Ay yayayayay, 

que vestida con mantos negros!  

 

 

Como o flamenco é considerado a arte da resistência, tornou-se uma arte popular de 

grande expressividade emocional e tecnicamente elaborada. Sua popularização ocorreu entre 

os séculos XIX e XX, denominada de era áurea. Nesse período, havia apresentações nos cafés 

de cante, teatros e arenas de touros da Espanha. Com a segunda guerra mundial, a guerra civil 

espanhola e a ditadura de Franco, veio mais um período de declínio provenientes das questões 

políticas desses acontecimentos.   

Particularmente, durante a ditadura franquista, muitos artistas e intelectuais deixaram 

a Espanha. Esse processo de exílio parecia, por um lado, desfavorecer o fortalecimento da arte 

flamenca; por outro, ajudou a divulgá-la internacionalmente.  Na transcendência das 

fronteiras, grandes nomes artísticos e intelectuais transformaram o flamenco na mais 

conhecida expressão da cultura espanhola.  
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 LORCA, Federico García. Poema del cante jondo. In: Obra poética completa. Trad. William Agel de Mello. 4. 

ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. (A obra é bilíngue com a tradução do tradutor citado na referência). 

A Soleá 

 

Vestida com mantos negros, 

Pensa que o mundo é pequenino 

E o coração é imenso. 

 

Vestida com mantos negros. 

 

Pensa que o suspiro terno 

E o grito desaparecem 

Na corrente do vento. 

 

Vestida com mantos negros. 

 

Deixou o balcão aberto 

E à aurora pelo balcão 

Derramou-se todo o céu. 

 

Ai aiaiaiai! 

Porque vestida com mantos negros! 
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Desse período, surgiram muitos nomes, os quais ficaria por demais extensivo 

nominar. Por essa razão, ficam aqui representados através de El Planeta (1789-1856); El 

Manolo Caracol (1909-1973); Antonio El Chaqueta (1918-1980); Pastora Império (1887-

1979); Ninã de los Peines (1890-1969); Carmen Amaya (1918-1963); Fernanda de Utrera 

(1923-2006); Bernarda de Utrera (1927-2009); Lola Flores (1923-1995); Camarón de la Isla 

(1950-1992); Paco de Lucía (1947-2014). No cinema, o cineasta espanhol Carlos Saura 

(1932) adaptou para o contexto flamenco obras da literatura, tais como: Bodas de sangre, El 

amor brujo, Carmen, Salomé, todos com a participação dos bailaores e coreógrafos Antonio 

Gades (1936-2004) e Cristina Hoyos (1946), ambos os artistas integraram o Ballet  Nacional 

de España. 

Uma arte que nasceu dos recônditos da periferia andaluza e tornou-se um signo de 

valor imaterial para a identidade histórica e cultural do povo andaluz, assim foi visto pela 

UNESCO que, em 16 de novembro de 2010, declarou o flamenco como patrimônio cultural 

imaterial da humanidade.   

 

 

 

6.2 MATIZES FLAMENCAS NA POESIA CABRALINA 

  

 

O extrato histórico sobre a arte flamenca anteriormente apresentado não objetiva um 

estudo antropológico sobre a cultura andaluza, mas tem como finalidade contextualizar a obra 

de João Cabral com a estética flamenca observando as matizes hispânicas que permeiam a 

obra do poeta pernambucano. Além de que, a partir dos elementos apresentados, busca-se 

inferir o perfil historicista na poética cabralina, tendo em vista as assimilações literárias, 

sociais e históricas apreendidas pelo poeta para a construção de sua tessitura.  

Em relação à arte flamenca, as matizes que dialogam com a poesia cabralina recebem 

do poeta pernambucano um olhar não apenas de afinidade como também de crítica, sem 

qualquer conceito subjetivo na recusa dos resíduos românticos. Nesse sentido, fica a evidência 

da postura construtivista e do modelo metalinguístico característico da tessitura cabralina. 

Todavia, não é necessariamente uma construção de conceito metapoético, pois, por 

metaforização, o poeta toma por empréstimo elementos de suas experiências espanholas para 

dar vida à análise da sua própria escritura. Desse modo, ao construir uma relação da tessitura 

poética com a realidade do outro, apreende seu objeto poético no mais íntimo de suas 

convicções intelectuais que resulta em um trabalho de arte e de domínio poético.  
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Essa postura expositiva na linguagem do flamenco seria denominado de exponerse, a 

partir do contexto poético da arte. Tal como diz nos versos da “Sevilhana que não se sabia”, 

informando que “Quando queria dá-la a ver/ ou queria dá-la a se ver/ [...] Quis dar-lhe a ver 

em assonantes/ o que ambas tem de semelhante” (MELO NETO, 1999, p. 229, 631). Esse 

trocadilho leva-nos às proposições de João Alexandre Barbosa (2005), ao apresentar uma 

leitura de interação histórica na poética cabralina, quando o escritor afirma: 

 

[...] é que a obra de João Cabral não se desfaz, um só momento, de uma 

intensa historicidade. Ler a realidade pelo poema é sempre refazer a história 

de leituras anteriores da poesia. Por isso, metalinguagem e história em sua 

obra, interpenetram-se tão fecundo: A historicidade de sua poesia está 

sempre apontando para dois espaços fundamentais, isto é, o de sua 

circunstância social e histórica e o da história da própria linguagem com que 

o nomeia. A sua poesia é histórica na medida mesmo em que, cada vez mais, 

põe em xeque o sentido de sua linguagem (BARBOSA, 2005, p. 108-109).  

 

Quanto aos signos do flamenco que compõem a obra de João Cabral, são assimilados 

não apenas pela estética do bailado e do canto mas, sobretudo, pela importância cultural que 

representam para a identidade do povo andaluz. A abordagem desses signos temáticos é 

apresentada de forma intimista, expressando a relação e o conhecimento técnico e cultural que 

o poeta havia absorvido durante sua estada como diplomata em Sevilha. Em relação aos 

elementos de composição, os poemas exploram signos flamencos referentes ao canto, ao 

bailado e às personalidades que representavam a classe artística.  

Já no que diz respeito ao cante e aos seus variados estilos, essa temática está presente 

nas seguintes obras: Quaderna (1959) com as composições “Estudos para uma bailadora 

andaluza” e “A palo seco”;  já em Paisagens com figuras (1955) o poema “Diálogo” informa 

o timbre sonoro de perfil agudo cantado ao extremo da voz, que se assemelha à identidade 

andaluza.  Também em Museu de tudo (1974) os estilos do cante e suas respectivas formas 

artísticas são explorados nos poemas “El cante hondo”, “Ainda el cante flamenco”, “Habitar o 

flamenco”.  

Em referência aos artistas sevilhanos, João Cabral homenageia-os por meio da obra 

Agrestes (1985), que contêm os poemas “Uma bailadora sevilhana”, “A Antonio Mairena, 

cantador de flamenco”, também, em, Andando Sevilha (1989), os artistas “Manolo Caracol”, 

“Carmen Amaya, de Triana”, “Niña de Los Peines” representam os expoentes andaluzes da 

arte flamenca; no poema, “Intimidade do flamenco”, o poeta expõe sua familiaridade com a 

andaluzia.  
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Ademais, a antologia flamenca que integra a obra de João Cabral comprova o 

encanto e o envolvimento do poeta com essa arte, fruição estética que assimilou à sua poesia. 

Cabral observava ainda nessa expressão artística uma metáfora simbólica apropriada à sua 

poesia que, dependendo da sua organização ou estrutura, produziria efeitos dissonantes e 

válidos enquanto construção poética. Portanto, ao tomar como signo poético a arte flamenca, 

encontramos não apenas uma expressão de arte musical incorporada a uma determinada 

tessitura poética, mas também uma tradição popular que acomoda  elementos artísticos, 

visuais e verbais ao modelo cabralino de compor; resultando, assim, em uma modalidade de 

criação que dialoga com a arte da música e da dança. Com base nesse diálogo, encontramos 

na poesia de João Cabral uma precisão rítmica advinda da técnica fundamentada na coerência 

e na ordenação de sua forma de compor. 

Em relação à musicalidade, por vezes, em entrevistas, Cabral fala sobre a sua 

audição não afeita à música, justificando que a considerava sonífera, ou talvez, que evitava os 

estímulos melódicos a fim de não se envolver com os efeitos sensoriais que porventura 

pudessem interferir no seu projeto de lírica antimusical. É o que declara, a seguir: “[...] 

Considero-me antimelódico, mas não antimusical. Não sou musical para o ouvido por 

deficiência, mas me considero musical no sentido de que música não é só melódico 

embalante, mas construção de sons no tempo” (MELO NETO apud ATHAYDE, 1998, p. 

62)57.  

No entanto, ao mesmo tempo que se declara antimelódico expressa sua predileção 

pela musicalidade flamenca, conforme declarações a seguir: 

 

[...] Para mim, ela (a música flamenca) é o antimelódico por excelência. O 

melódico é a anedota da música, é o embalante, o adormecedor e o a-favor-

do-pelo da música. Ora, meu interesse vital, sujeito astêmico, de pressão 

baixa e sono fácil, não é o de dormir, mas o de despertar. Não a sensação a-

favor-do-pelo; a irritação a contrapelo é o que procuro. Não o 

entorpecente, mas o estimulante. Ora, o flamenco me dá isso. É como a 

luz que arde nos olhos de quem estava dormindo no escuro (MELO 

NETO apud ATHAYDE, 1998, p. 62, grifos nossos)
58

. 

 

Referindo-se à musicalidade flamenca, o que lhe causava interesse era a dissonância 

musical que a diferenciava de outros estilos. 

 

É essencial em poesia ter um som, uma ligação com a fala. Mas é uma 

dicção diferente, que não é cantável. Realmente não gosto de música, nunca 

gostei. Sou um poeta visual, não auditivo. A única música que gostei foi o 
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 Entrevista coletiva – resposta ao pianista Arnaldo Estrela, Zero Hora, Porto Alegre, 19 jan. 1976. 
58

 Idem. 
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flamenco, que é dissonante, pois o sujeito canta no extremo da voz 

(GAZETA MERCANTIL, 1997)
59

. 

 

Em relação às convicções musicais do poeta pernambucano, percebe-se, por suas 

declarações, que o incômodo não se referia ao estado musical, mas à sua reação anestésica 

que se diferencia da ação reacionária do flamenco. Por esse perfil de arte estimulante e de 

personalidade forte, João Cabral cria intimidade com a arte flamenca a partir da expressão 

performática que o canto e a dança exigem do artista, levando-o ao extremo dos sentidos. 

Sobre a intercomunicação da poesia cabralina com a arte flamenca, Cardoso (2007)60 

assinala que as referências sobre o tema são abordadas sempre pontuando o aspecto da 

musicalidade flamenca, evidenciados como recurso que acentua o caráter metalinguístico da 

poesia cabralina. Determinado traço expõe a agudeza do discurso cabralino comparando-o ao 

falar a “palo seco”, no contexto da tensão antilírica e na estrutura retesada. Embora 

redundante, podemos inferir que essa contextualização estilística está mais bem configurada 

na tessitura do poema “Estudos para uma bailadora andaluza”.  

 

 

6.3 DANÇANDO POR SIGUIRIYAS  

 

 

A obra Quaderna (1956) é inaugurada por “Estudos para uma bailadora andaluza” 

(MELO NETO, 1999, p. 219-224), poema de estrutura longa, composta por 192 versos, os 

quais estão divididos em 06 sessões. Cada sessão é subdivida em um conjunto de 08 quadras, 

mantendo o mesmo método estilístico de precisão analítica com função cartesiana, que 

permite dividir o objeto poético em partes simétricas, com o intuito de aperfeiçoar, quanto 

mais preciso for, o entendimento poético – algo inatingível. A tentativa desse feito em 

“Estudos para uma bailadora andaluza” é visto por meio do encadeamento das imagens que 

permite uma relação muito próxima entre o poeta e o objeto lírico. Há quem assevere que essa 

relação é protagonizada por um observador da arte flamenca, conjecturando que “a voz lírica, 

em terceira pessoa, é a de um observador do flamenco, enfeitiçado pela bailaora e sua dança. 

Poema de acentuado visualismo, transmite ao leitor a ideia do movimento e do ritmo da dança 

flamenca” (CEOTTO, 1996, p. 186).  
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Nesse sentido, pelos versos de “Estudos para uma bailadora andaluza”, o poeta 

registra o conhecimento e a intimidade que tem sobre a arte flamenca. Bem como, a revelação 

técnica e estilística lançada nos versos é registrada por um olhar agudo tomado pelo efeito que 

as imagens do bailado provocam. Ainda pela agudeza do olhar, interpela um sobressalto lírico 

que é provocado pelo jogo erótico e rítmico que instiga o dar a ver da dança performática. 

Também, pelo olhar poético, processa-se o encadeamento das imagens que é projetado no 

jogo da tessitura dos elementos que compõem o baile flamenco a ser estudado a partir dos 

seguintes registros: 1) o palo siguiriya; 2) o transe da bailaora incorporado pela entidade 

espiritual “el duende”; 3) a fisiologia do movimento corporal; 4) o ritmo e a marcação. 

Na primeira parte do poema, “Estudos para uma bailadora andaluza”, Cabral faz 

referência a um específico estilo do flamenco, referindo-se ao cante por siguiriyas. É um dos 

palos mais puros do cante jondo, caracterizado por um canto de lamento trágico, tendo como 

referência a perseguição que o povo cigano sofreu ao longo do tempo. Esse estilo de palo 

requer uma performance de expressivo sentimento e forte temperamento, a seguir descrito: 

 

Dir-se-ia quando aparece 

dançando por siguiriyas, 

que com a imagem do fogo 

inteira se identifica. 

               

 (MELO NETO, 1999, p. 219)              
 

Já na abertura do poema temos a descrição do jogo artístico do bailado flamenco, os 

gestos da bailadora que, pelo fogo, expressa sua natureza feminina. Nessa direção, o elemento 

fogo – com sua figuração de ardor e de pulsação – revela o jogo de sedução própria do 

flamenco, bem como denuncia o transe da bailaora incorporado por uma entidade espiritual, 

denominada el duende61, um elemento místico provocador de um êxtase artístico que, ao 

incorporar-se ao intérprete, é absorvido por emoções isentas de repressão. Dessa forma, 

durante sua apresentação, o intérprete ganha total liberdade de expressão.   

 

Todos os gestos do fogo 

que então possui dir-se-ia: 

gestos das folhas do fogo, 

de seu cabelo, sua língua; 

 

gestos do corpo do fogo, 

de sua carne em agonia, 

                                                           
61

 A expressão El duende foi criada por García Lorca, refere-se a uma teoria flamenca tratada no texto Juego y 

teoria del duende (LORCA, 1984). 
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de sua carne de fogo, só nervos, 

carne toda em carne viva. 

 

Então, o caráter do fogo 

nela também se adivinha: 

mesmo gosto dos extremos, 

de natureza faminta, 

(MELO NETO, 1999, p. 219) 

 

Em “Estudos para uma bailadora andaluza”, o poeta faz uma leitura didática sobre a 

técnica, o estilo, a performance e a execução do baile flamenco. De forma velada e pelo uso 

da metalinguagem – que é um recurso peculiar à tessitura cabralina –, o poeta compara a 

técnica da dança à sua arte de fazer poesia. Assim, marcados pelo signo da tensão e por um 

exercício descomunal, poderíamos dizer que os artífices de ambas as artes chegam à perfeição 

do seu oficio, ação implícita nos versos que descrevem pelos “gestos do corpo do fogo,/ de 

sua carne em agonia, / de sua carne de fogo, só nervos,/ carne toda em carne viva” (MELO 

NETO, 1999, p. 219). 

Em relação à fisiologia do movimento corporal, está concentrada no arranjo da 

projeção da imagem rítmica da bailadora que perpassa todas as partes do poema. Nessa 

perspectiva, percebe-se que o movimento corporal é comparado aos signos poéticos que, por 

sua vez, determinam o ritmo. Também se observa que os temas encadeadores do poema 

remetem aos elementos de sedução que compõem a performance da bailarina, descrevendo-a 

como fogo, égua, cavaleira, mensagem telegráfica, árvore, estátua e espigas. Tais elementos 

são pouco convencionais para descrever a performance de um bailado sedutor, no entanto, 

com exceção da estátua, as demais referências levam ao ritmo do flamenco que ora se 

apresenta “como a tensão do animal/ dominado sob a rédea”, ora se liberta de sua tensão de 

forma que fica impossível traçar alguma linha fronteira entre a bailarina e o bailado, conforme 

podemos perceber nos versos a seguir: 

 

[...] 

Ela tem na sua dança 

toda a energia retesa 

e todo o nervo de quando 

algum cavalo se encrespa. 

 

Isto é: tanto a tensão 

de quem vai montado em sela, 

de quem monta um animal 

e só a custo o debela, 

 

 



124 
 

como a tensão do animal 

dominado sob a rédea, 

que ressente ser mandado 

e obedecendo protesta. 

 

[...] 

 

e que é impossível traçar 

nenhuma linha fronteira 

entre ela e a montaria 

ela é a égua e a cavaleira. 

 

(MELO NETO, 1999, p. 220-221) 

 

Além disso, o ritmo e a marcação de “Estudos para uma bailadora andaluza” são 

determinados pela métrica de redondilha maior, ou seja, por versos de sete sílabas poéticas 

com rima toante em toda a extensão do poema.  Assim, em conformidade com a estrutura 

estética que João Cabral determinou para a sua tessitura poética, o poema é caracterizado pelo 

uso do verso livre, geralmente com métrica entre o heptassílabo e o octossílabo de acentuação 

irregular, para dar a ideia de prosa, com o uso de rima toante, de forma que favoreça a 

impressão de poema não rimado, ou seja, disfarçando a musicalidade dos versos.  

Nessa perspectiva, a musicalidade flamenca dialoga com a obra cabralina não pela 

teoria musical, acontece como uma manifestação de incorporação de elementos artísticos que, 

metaforicamente, ornamenta a tessitura com base em um ritmo áspero provocando reações 

sinestésicas, sem, contudo, distanciar-se da objetividade poética. A esse respeito, a leitura de 

Waltencir Oliveira (2012) nos informa: 

 

Em Cabral a musicalidade não é da rima consoante ou das aliterações 

explicitas, embora haja até aliteração das sibilantes no poema. A poética 

cabralina está longe da poesia melódica, no seu sentido tradicional, mas é na 

“quase” dissonância que fundará sua existência sonora deixando nascer da 

obsessão pelo silêncio o “murmúrio” assonantado, fazendo um extremo 

esgueirar-se a partir do seu oposto correlato (OLIVEIRA, 2012, p. 83, grifos 

nossos).  

 

No poema “Estudos para uma bailadora andaluza”, o poeta faz uso da rima toante da 

seguinte forma: a rima é representada pela sonoridade /i/ na primeira, terceira, quarta e sexta 

partes do poema. 

 

1 

 

Dir-se-ia quando aparece 

dançando por siguiriyas, 

que com a imagem do fogo 

inteira se identifica. 



125 
 

 

[...] 

 

3 

[...] 

 

já não cabe duvidar: 

deve ser telegrafia: 

basta escutar a dicção 

tão Morse e tão desflorida, 

 

[...] 

 

4 

[...] 

 

Assim, em vez dessa ave 

assexuada e mofina, 

coisa a que parece sempre 

aspira a bailarina, 

 

[...] 

 

6 

 

Na sua dança se assiste 

como ao processo da espiga: 

verde, envolvida  de palha; 

madura, quase despida. 

 

[...] 

 

a imagem que a memória 

conservará em sua vista 

é a espiga, nua e espigada, 

rompendo e esbelta, em espiga. 

 

[...] 

(MELO NETO, 1999, p. 219-224 grifos nossos) 

 

Já na segunda e quinta partes do poema a rima é representada pela sonoridade /e/. 

2 

 

Subida ao dorso da dança 

(vai carregada ou a carregar?) 

é impossível se dizer 

se é cavaleira ou égua. 

 

Ela tem na sua dança 

toda a energia retesa 

e todo o nervo de quando 

algum cavalo se encrespa. 
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[...] 

 

5 

 

Sua dança sempre acaba 

igual que como começa, 

tal esses livros de iguais 

coberta e contra-coberta: 

 

com a mesma posição 

como que talhada em pedra: 

um momento está estátua, 

desafiante, à espera. 

 

[...] 

 

(MELO NETO, 1999, p. 220-223 grifos nossos) 

 

A disposição da rima, no conjunto do poema, provoca uma sonoridade que 

juntamente com os signos sinestésicos mesclam o ritmo que é determinado pelo arranjo das 

sílabas consoantes nasais, fricativas e líquidas. Percebe-se também que a combinação dos 

signos fônicos com os poéticos atribui elementos icônicos ao poema, produzindo uma 

prosódia que coaduna com os estilos artísticos da poesia, da música e da dança. 

Desse modo, as referências que o poeta demonstra conhecer no estudo do palo 

Siguiriya assinalam uma metáfora simbólica válida para a própria poesia que, dependendo de 

sua organização ou estrutura, produziria efeitos dissonantes e válidos enquanto construção 

poética. Como artífice de seu verso, é perceptível nele uma precisão rítmica e uma 

preocupação com a ordenação e a composição de sua poesia. Assim sendo, ao tomar como 

signo poético a arte flamenca, deparamo-nos não somente com uma expressão de arte musical 

incorporada a uma tessitura poética mas também com uma tradição popular que acomoda 

elementos artísticos, visuais e verbais ao modelo cabralino de compor.  

Pelas inferências observadas e ignorando os exageros estilísticos, poderíamos dizer 

que o flamenco e a poesia cabralina dialogam por meio da linguagem visual e da reação 

sinestésica provocada pelo conjunto dos seus atributos artísticos. Dessa forma, pelo contexto 

metalinguístico e metafórico, podemos dizer que, nos poemas de temática flamenca, Cabral 

expõe-se poeticamente tal qual a performance de um toureiro ao executar sua faena, uma 

exposição semelhante aos versos que dizem “Toureiro e cigano, tinha a arte/ de qualquer 

cigano no baile” (MELO NETO, 1999, p. 667). De fato, a tauromaquia e o flamenco são artes 

consonantes ao mesmo contexto de domínio técnico, artístico e de relações culturais.  
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6.4 EL CANTE HONDO 

 

 

No estudo das variadas denominações de palo, no poema “El cante hondo” (Museu 

de tudo – 1974), o poeta apresenta as características de um dos estilos mais antigos do 

flamenco proveniente da inspiração gitana. Para alguns flamencólogos, esse estilo originou os 

demais cantes.  

 

EL CANTE HONDO 

 

O cante hondo às mais das vezes 

desconhece essa distinção: 

o seu lamento mais gemido 

acaba em explosão. 

 

Tão retesada é sua tensão, 

tão carne viva seu estoque, 

que ao desembainhar-se em canto 

rompe a bainha e explode. 

 

 

 (MELO NETO, 1999, p. 374-375) 

 

A composição dos dois quartetos com tessitura em heptassílabo trata da expressão 

tanto artística quanto emocional que o palo expressa ao ser executado. Essa forma de exibição 

parece transmitir uma ação visceral no ato de compor, pois a partir do lamento, característica 

desse tipo de cante, explode toda a tensão que o cantaor expressa, conforme explica o 

flamencólogo Diego Martín62: 

 

El flamenco tiene que ver con la forma, con la expresión estética; el cante 

jondo es algo más profundo y trascendente: se trata de lo que no se ve, lo que 

no es forma y sí en cambio actitud ética. La jondura es la reflexión acerca de 

los sentimientos que expresa el flamenco. [...] El cante jondo, claro, necesita 

para existir esa forma, esa piel, para tener una razón de ser y, una vez 

lograda esa cubierta, adquirir una autonomía y una serie de elementos […] 

(MARTÍN, 2006, p. 27)
63

. 
 

O cante jondo, por suas características de efervescência lírica, não corresponde aos 

traços comedidos e racionalmente mensurados que marcam a poesia de João Cabral. 

                                                           
62

 MARTÍN, J. Diego.  Jondo. Barcelona: Barataria, 2006. 
63

 O flamenco tem a ver com a forma, com a expressão estética; o cante jondo é algo mais profundo 

e mais transcendente: trata-se do que não se vê, o que não é forma e sim, ao contrário, atitude ética. A  jondura é 

a reflexão sobre os sentimentos que o flamenco expressa. [...] O cante jondo, é claro, necessita dessa forma para 

existir, dessa pele, para ter uma razão de ser e, uma vez alcançada essa simulação, adquirir autonomia e uma 

série de elementos [...] (Tradução livre). 
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Todavia, o perfil extremado de se expor configura uma relação metafórica do ato poético, 

próxima à postura do toureiro em relação ao canto a palo seco, que é o cante interpretado 

sem o acompanhamento da guitarra, à capela, em que exige esforço maior do artista. O ritmo 

desse canto é o mais estimulante por advir do extremo da voz e pelo som tirado do corpo – 

provocado pela força das palmas e do sapateado. Isso é o que de fato provoca a sensação do 

contrapelo despertando o poeta para a visualidade da música.   

                 

                                      A PALO SECO 

1.1. Se diz a palo seco 

o cante sem guitarra; 

o cante sem; o cante; 

o cante sem mais nada; 

 

se diz a palo seco 

a esse cante despido: 

ao cante que se canta 

sob o silêncio a pino. 

 

1.2. O cante a palo seco 

é o cante mais só: 

é cantar num deserto 

devassado de sol; 

 

é o mesmo que cantar 

num deserto sem sombra 

em que a voz só dispõe 

do que ela mesma ponha. 

 

1.3. O cante a palo seco 

é um cante desarmado: 

só a lâmina da voz 

sem a arma do braço; 

 

que o cante a palo seco 

sem tempero ou ajuda 

tem de abrir o silêncio 

com sua chama nua. 

 

1.4 O cante a palo seco 

não é um cante a esmo: 

exige ser cantado 

com todo o ser aberto; 

 

é um cante que exige 

o ser-se ao meio dia, 

que é quando a sombra foge 

e não medra a magia.  

                                     (MELO NETO, 1999, p. 247, 248). 
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O poema “A palo seco” é estruturado sob a composição de 16 estrofes, em quadra, 

estrutura que se torna paradigma na construção de poesia em prosa e adotada por João Cabral 

quase na totalidade de sua obra. Esse estilo de composição torna-se mais evidenciado em 

Quaderna, considerada por João Alexandre Barbosa (1975) como a obra em que João Cabral 

assume a linguagem da poesia, apreendendo a leitura da realidade dos objetos poéticos no 

sentido de buscar metaforicamente a abstração da linguagem que reveste o poema.  

Na busca de um referencial poético para justificar a abstração musical na obra 

cabralina, outra analogia poética refere-se à Fábula de Anfion, uma vez que no deserto 

anfiônico o poeta “joga a flauta aos peixes surdos-mudos do mar” (MELO NETO, 1999, p. 

92), no esforço literário de negar a musicalidade dos seus versos. Em “A palo seco”, o 

silêncio do deserto é despertado pela vibração do cante flamenco que com a musicalidade 

árida e o ritmo áspero apreende a articulação dos atributos descritos no poema, tais como: o 

silêncio e a secura desértica, por ser o seco o elemento mais contundente; o cante despojado; a 

lâmina incisiva e afiada; a precisão do risco e sua dureza inquebrável – esses referenciais são 

fragmentos poéticos que se articulam para abstrair um estilo de tessitura poética que, no 

entendimento crítico de Haroldo de Campos (apud BARBOSA, 1975, p. 159), “A palo seco 

pode ser considerado um poema lema de todo o poetar cabralino em sua dureza, em sua 

enxutez e em seu cortante laconismo”.   

Nesse sentido, mensurado pela sensação do contrapelo, o poema “A palo seco” é o 

referencial da objetivação de tessitura árida e ritmo áspero, caracterizado por um estilo de 

cante espanhol. Pode-se ainda observar que os traços comedidos e racionalmente metrificados 

marcam a poesia de João Cabral e isso dificulta a percepção rítmica em sua obra. Dessa 

forma, a poética melódica na tessitura cabralina não se expõe, não leva o leitor ao êxtase 

nirvana que, na expressão flamenca, seria a manifestação do El duende, definição 

anteriormente explicada. Essa manifestação mística é referenciada por João Cabral tanto nos 

versos do “El cante hondo” como em “Estudos para uma bailadora andaluza”.   

 

Tão retesada é sua tensão, 

tão carne viva seu estoque, 

que ao desembainhar-se em canto 

rompe a bainha e explode. 

  

El cante hondo 

(MELO NETO, 1999, p. 375,  grifos nossos) 
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gestos do corpo do fogo, 

de sua carne em agonia, 

de sua carne de fogo, só nervos, 

carne toda em carne viva. 

 

Estudos para uma bailadora andaluza 

(MELO NETO, 1999, p. 219, grifos nossos) 

 

 

Os versos acima não somente demonstram uma manifestação ritual do flamenco 

como ainda vêm mostrar o quanto da cultura espanhola João Cabral extrai em sua força 

poética, pois parece que a manifestação do El duende na bailaora  se transfigura tal qual como 

na criação cabralina. Dessa forma, se considerarmos a relação análoga da manifestação do 

elemento místico referendada nas expressões “tensão”, “só nervos”, “carne viva”, “carne em 

agonia”, “corpo do fogo”, parecem se interpolar com a explosão da tessitura poética. Essas 

referências metafóricas acomodam a expressão “inspiração” que, segundo o poeta, não condiz 

com a sua preocupação em rejeitar a espontaneidade de criação, asseverando o compromisso 

de tecer sua poesia num rigoroso exercício intelectual.  

Ademais, a alusão ao êxtase artístico que os versos expressam, enfatizam a relação 

semiótica da poética cabralina com variadas artes. No caso, identificamos a aproximação com 

a dança, por se tratar de um bailado flamenco; e com a música, por fazer referência ao ritmo 

musical que, considerando o apelo sinestésico configurado na visualidade da dança, ficam 

evidentes as reações sensoriais provocadas pela vibração musical, expressas nos versos de “El 

cante hondo” ao afirmar “que ao desembainhar-se em canto/rompe a bainha e explode” 

(MELO NETO, 1999, p. 375). Tais impressões compartilham do conceito musical de Wisnik 

(2009) sobre as reações sensoriais provocadas pelo ritmo, conforme as assertivas: 

 

A música traduz para a nossa escala sensorial, através das vibrações 

perceptíveis e organizáveis das camadas de ar, e contando com a ilusão do 

ouvido, mensagens sutis sobre a intimidade anímica da matéria. E dizendo 

intimidade anímica da matéria, dizemos também a espiritualidade da 

matéria. A música encarna uma espécie de infraestrutura rítmica dos 

fenômenos (de toda ordem). O ritmo está na base de todas as percepções, 

pontuadas sempre por um ataque, um modo de entrada e saída, um fluxo de 

tensão/distensão, de carga e descarga (WISNIK, 2009, p. 29). 

 

Nos poemas “Estudos para uma bailadora andaluza”, “El cante hondo” e “A palo 

seco”, anteriormente apresentados, percebem-se índices que provocam questionamentos 

sobre a musicalidade na poesia cabralina, disfarçada pela refinada tessitura poética e 

condicionada ao rigor técnico e matemático que João Cabral de Melo Neto se impôs. Para um 
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poeta que exaltou a poesia como arte, causa estranhamento lembrar que a predileção 

dispensada à arte da dança, especialmente ao flamenco, distorce sua antipatia pela música, 

pois, sabe-se que João Cabral sempre renegou os princípios melódicos que compõem sua 

tessitura poética. Contudo, não se pode ignorar que pela oralidade tão própria à poesia e pela 

influência literária franco-hispânica, pode-se encontrar ambientação musical que acomode os 

versos cabralinos.  

Além disso, a contundência sonora na obra cabralina incrustada na linguagem do 

canto provoca a sensação do contrapelo. Nesse sentido, a questão da musicalidade dos versos 

cabralinos é assimilada pelo aspecto sensorial. E, para enfatizar as apreensões sobre as 

relações anímicas do ritmo apresentado por Wisnik, acima referendado, tomaremos por 

empréstimo os conceitos de Octavio Paz, 2009, relacionados com o ritmo e suas 

configurações na linguagem, nos quais há consonâncias conceituais em ambos os 

posicionamentos. 

 

O ritmo não só é o elemento mais antigo e permanente da linguagem, como 

ainda não é difícil que seja anterior à própria fala. Em certo sentido pode-se 

dizer que a linguagem nasce do ritmo ou, pelo menos, que todo ritmo 

implica ou prefigura uma linguagem. Assim, todas as expressões verbais são 

ritmo, sem exclusão das formas mais abstratas ou didáticas da prosa. Como 

distinguir, então, prosa e poema? Deste modo: o ritmo se dá 

espontaneamente em toda forma verbal, mas só no poema se manifesta 

plenamente. Sem ritmo, não há poema; só com o mesmo, não há prosa. O 

ritmo é condição do poema, enquanto que é inessencial para a prosa. Pela 

violência da razão, as palavras se desprendem do ritmo; essa violência 

racional sustenta a prosa, impedindo-a de cair na corrente da fala onde não 

regem as leis do curso e sim as de atração e repulsão. Mas este 

desenraizamento nunca é total, porque então a linguagem se extinguiria. E 

com ela o próprio pensamento. A linguagem por inclinação natural tende a 

ser ritmo (PAZ, 2009, p. 12). 

 

Um dos elementos que caracteriza as relações anímicas da linguagem é o ritmo, 

elemento presente em todas as expressões de linguagem, que tem a função de medir as 

sensações de tensão e repouso, bem como de contração e distensão. Na poesia, é o meio de 

avaliar as potencialidades e o encadeamento do verso que é demarcado pela metrificação. 

Segundo Bosi (2004), o ritmo poético denomina, também, as fases evolutivas da poesia e 

referenda os seguintes ritmos:  

1) o ritmo no poema primitivo, que concentra e realça os acentos da linguagem oral;  

2) o ritmo do poema clássico, que demarca a regularidade do verso. Dessa fase 

surgiu o exercício da métrica, a partir de então, a poesia começa a ser estruturada, segundo 

uma técnica regular com segmento de tonicidade;  
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3) o ritmo do poema moderno, descrito por uma nova estrutura estética com o 

surgimento do verso livre, modelo estético que fora difundido pelos simbolistas. Para os 

críticos, foi o momento do “afrouxamento” do cânone, e essa nova modalidade rítmica foi 

caracterizada pelo ritmo ondeante, demarcado pela variação métrica.   

Na poesia cabralina, o ritmo é um elemento bem evidenciado. Por ele, não há como 

ignorar que dos traços identificadores da poética de João Cabral a musicalidade do verso é um 

referencial que o poeta buscou suprimir ou mesmo trabalhar de forma velada, concedendo 

mais valor estético à plasticidade que à sonoridade dos seus versos.   

Nesse sentido, o que teria de música ou musicalidade nos versos cabralinos? A 

alusão a esse tema na poesia de João Cabral causa estranhamento e incômodo à crítica 

comparatista que concentrou seus estudos na teoria construtivista, respeitando a insistência do 

poeta à aversão antimelódica dos seus versos. Essa refutação favorece, sobremaneira, a 

relação poética cabralina com as artes plásticas, ignorando sua relação entre música e 

literatura, ou música e poesia que poderia ter composto uma visão menos áspera e menos 

distanciada do eu lírico.  

Ademais, para construir um estilo de tessitura avesso ao ritmo tradicional, Cabral 

cria uma forma de ritmo truncado provocado pela métrica irregular. Nesse caso, a tessitura 

cabralina aplica o verso livre com metrificação que varia entre heptassílabo, octossílabo e 

alexandrino, com acentuação interna para causar a impressão de prosa, além de fazer uso 

constante da rima toante. Dessa forma, o poeta tenta romper com a musicalidade dos versos 

por meio de um suporte muito elementar, esquecendo todas as relações tanto de afinidade 

artística musical como de perfil técnico e estético entre a poesia e a música.  

Considerando que João Cabral não é adepto de versos melódicos na configuração 

tradicional, no entanto, sua poesia é especialmente composta para a oralidade. Essa 

característica na sua tessitura remete à ideia de assimilação musical a partir da sonoridade. É o 

que acontece nos poemas com mote flamenco. Tomando como exemplo, o poema “A palo 

seco”, podemos observar que, já na primeira estrofe, há um referencial de musicalidade que 

remete aos elementos estilísticos e figurativos, assim como a assonância provocada na 

primeira estrofe e repetida nos dísticos iniciais da quase totalidade do poema serve de 

contundência para a identificação da sonoridade árida que é provocada pela nasalidade das 

rimas toantes.  

Se diz a palo seco 

o cante sem guitarra; 

o cante sem; o cante; 

o cante sem mais nada;  
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se diz a palo seco 

a esse cante despido: 

ao cante que se canta 

sob o silêncio a pino. 

 

[...] 

 

O cante a palo seco 

é um cante desarmado: 

só a lâmina da voz 

sem a arma do braço; 

 

que o cante a palo seco 

sem tempero ou ajuda 

tem de abrir o silêncio 

com sua chama nua. 

 

O cante a palo seco 

não é um cante a esmo: 

exige ser cantado 

com todo o ser aberto; 

 

é um cante que exige 

o ser-se ao meio dia, 

que é quando a sombra foge 

e não medra a magia. 

 (MELO NETO, 1999, p. 247-248) 

 

 

Correlacionar literatura e música na poética cabralina é, de fato, uma tarefa 

desafiadora que se torna imprudente quando se desconhecem os conceitos musicais 

preponderantes ao suporte teórico. Assim, no caso do desconhecimento conceitual, 

aportaremos as relações melopoéticas pelo recurso da aproximação dos elementos comuns à 

poesia e à música.  

No caso do poema “A palo seco”, os elementos musicais ritmo e som levam-nos a 

acomodar as correspondências entre o melódico, o emotivo e o semântico que o poeta põe em 

diálogo na sua tessitura. O melódico, representado pela assonância e rima; o emotivo, 

expresso por um signo cultural que remete a uma experiência do eu poético; e o semântico, 

que seriam os elementos representativos do palo flamenco. Por essas unidades que provocam 

um ritmo de avanço e recuo, de rapidez e estagnação se há produzido um ritmo dirigido aos 

ouvidos e à inteligência. E, por não estar aprisionado a um movimento oscilatório, dá-se, 

então, um ritmo proveniente muito mais de repetições atendendo aos efeitos das associações, 

das sensações e da emotividade. 
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Considerando que não é evidente uma relação musical de forma específica nos 

versos do poema, o elemento possível para uma relação melopoética seria o som provocado 

pelo ritmo fônico. Dessa forma, além das funções estilísticas inerentes tanto à palavra quanto 

ao som, que ambos exercem no texto, esses instrumentos interligam-se fazendo com que o 

ritmo impulsione a quase musicalidade que está expressa na assonância do elemento “cante”. 

Essa assonância propaga-se por todo o poema, por conseguinte, a repetição sonora transgride 

a obsessão pelo silêncio poético, dificultando saber de qual tessitura estamos diante, se do 

poema, se do cante específico do palo flamenco.  

 

 

6.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE MELOPOÉTICA 

 

 

A postura antimelódica de João Cabral leva-nos a pensar sua relação com a arte 

assimilada na construção de sua obra. Considerando que a poesia cabralina é uma lição da 

arquitetura de imagens em versos, podemos perceber o quanto Cabral bebe da fonte artística e 

o quanto soube usar dos instrumentos que compõem sua tessitura, matizada nos signos que 

ecoam sua musicalidade, a saber: lâmina, pedra, cor, som e palavra. Assim sendo, os signos 

referendados levam-nos a abrir um parêntese às lições sobre melopoética.    

Além disso, as relações da literatura com a música são múltiplas e complexas. No 

caso da poesia, sempre manteve correspondência com a linguagem musical, como, por 

exemplo, com os estilos literários medievais, o trovadorismo, a ópera. Conforme Daghlian 

(1985), a relação interdisciplinar entre música e literatura, denominada de melopeia, situa-se 

na pertinência da assimilação e incorporação entre os elementos comuns a ambas as artes. 

Assim nos explica o crítico: 

 

Concorrendo para a existência dessas correspondências e tornando possíveis 

outras mais, há o fato muito simples – embora complicador do ponto de 

vista estético – de que ambas as artes têm como base material a sonoridade. 

[....] aproximações de certas poéticas vem incorporando em sua 

terminologia, ao longo do tempo, vocábulos retirados da música: leitmotiv, 

anacruse, dissonância, melodia, harmonia, polifonia, dominante. [...] 

Inversamente, formas e elementos da linguagem da música se identificaram 

ou se identificam por meio de termos tomados da literatura: elegia, idílio, 

cadência, período, tema, frase, motivo, entoação, timbre, metro e ritmo que 

refere um elemento essencial na música e na poesia (DAGHLIAN, 1985, p. 

10-11). 
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Sabe-se, ainda, que a relação entre a poesia e a música foi motivo de discussões 

desde as sociedades primitivas. Na concepção filosófica de Platão e dos antigos filósofos, a 

música era considerada a linguagem das paixões e emoções. Esse pensamento refletia a 

concepção renascentista da música como expressão da linguagem e dos afetos. Por ter 

significado próprio, a música tem uma forma especial de comunicação e de provocar as 

sensações do mundo exterior à música. Para os antigos, a música era considerada a linguagem 

da revelação divina com o poder de despertar reações e estados emocionais ocultados pela 

natureza humana (OLIVEIRA, 2002).  

Nesse cenário, os estudos sobre as relações entre música e literatura foram iniciados 

a partir do século XVII, tomando como ponto de convergência as referências técnicas 

recíprocas. A partir do século XVIII, as inter-relações entre as artes ganham reconhecimento 

no campo de estudos, especialmente entre a música e a literatura. A princípio, a investigação 

dessa temática concentrou-se nos escritores ingleses: Dryden, o Abade du Bos, Hildebrand 

Jacob, Charles Avison, Daniel Web, John Brown e Joshua Steele. Na França, em 1766, surge 

o Essai sur l´union de la poésie et de la musique, de autoria de François Jean Chastellux. No 

final do século XIX, significativas contribuições teóricas surgiram, como o texto The Science 

of English Verse, de Sidney Lanier (1880), considerado um importante estudo das inter-

relações música e literatura. Registrando ainda que um tratado importante sobre as relações 

música e literatura surgiu com a publicação de Les Rapports de la musique et de la poésie, 

considérées au point de vue de l´expression, de Jules Combarieu, de 1894 (OLIVEIRA, 

2002). 

Além disso, as inter-relações artísticas receberam atenção especial dos românticos, 

com ênfase à música, chegando a defendê-la como uma linguagem universal das artes. Não 

dialogando com esse conceito, os antirromânticos consideram a proposição de sintetizar as 

relações entre as artes como um ímpeto romântico. Por conseguinte, a postura negativa dos 

antirromânticos em relação à melopoética refletiu na modernidade que a tratou com 

indiferença, posicionando-se de forma tímida sobre a dialogia poético-musical. Contudo, na 

contemporaneidade, podemos encontrar defensores da concepção da música como um estilo 

de linguagem poética, assinalando como referência os estudos de Paul Scher (1973), Lewis 

Rowell (1990), T. W. Adorno (2009), Octavio Paz (1982), Paul Zumthor (2010), Alfredo Bosi 

(2000), Carlos Daghlian (1985), José Miguel Wisnik (1989), Luiz Tatit (1986) e Solange 

Ribeiro de Oliveira (2002), os quais representam alguns dos estudiosos que apresentam 

pesquisa sobre a dialogia música e literatura.  
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A literatura, por sua vez, é uma forma verbal de arte escrita que pode estabelecer 

uma infinidade de interdiscursos, não só em obras individuais e gêneros literários como ainda 

relacionados com outras artes. Nesse sentido, os estudos comparatistas têm preferido 

aproximar a literatura das artes plásticas, em detrimento da música, com exceção à ópera e ao 

lied, pela relação direta que ambas as formas musicais têm com o gênero dramático.  

Segundo os estudos de Carpeaux (2009), O lied é um gênero de poesia lírica na 

música, criado por Schubert, durante o período romântico. Para alguns musicólogos, esse 

gênero está relacionado com a canção popular folclórica, por considerar que surgiu a partir da 

forma e de metros da poesia popular cultivada pela lírica alemã. Quanto à origem do lied, há 

contradições. No entanto, é certo que Schubert, Schumann e Johannes Brahms são os maiores 

representantes do gênero. Com a ascensão da literatura alemã a partir de Goethe, Schiller, 

Hoelderlin e os primeiros românticos, o lied passou a compor o estilo musical de importantes 

músicos do romantismo. 

 Conforme as assertivas de Carpeaux (2009) em sua obra O livro de ouro da história 

da música, a tradição musical vem da modalidade tonal (com frequência harmônica e 

melódica), estilo que se sobrepõe à serial (sistema de doze notas sem repetição). Quanto ao 

estranhamento, não se restringe apenas ao senso comum, pois diversos estudiosos que 

compreendem uma história da música dedicaram-se aos estudos da música tonal. Ao final do 

século XIX, a tonalidade musical entra em saturação com a busca por uma nova modalidade 

musical que favoreceu a evolução da linguagem musical no Ocidente a partir do surgimento 

da música serial advinda das experiências de Webern, Schoenberg, Stravinsk. Isso ocorreu 

nas primeiras décadas do século XX, coincidindo, assim, com o surgimento dos movimentos 

de vanguardas.  

 A partir de 1923, Schöenberg adota uma nova concepção musical denominada de 

dodecafonismo, citado por Carpeaux (2009, p. 460) como a “maior revolução na história da 

música: parecia a destruição completa da tradição da música ocidental”, um estilo musical 

caracterizado pelo rigor técnico excessivo e arbitrário ao sistema. E, ainda, uma novidade é 

observada pelo crítico que, ao relacionar a música com a pintura, traça relação com a pintura 

flamenga, da região dos Flandres, no norte europeu, afirmando que “Suas regras lembram a 

arte contrapontística dos mestres flamengos64 do século XV; em parte são as mesmas regras” 

(CARPEAUX, 2009, p. 461). 

                                                           
64 Os flamengos foram pintores da região do flandres, norte da Europa, que incorporaram, ao mesmo tempo, o 

ápice da Idade Média e a transição para o Renascimento. Uma inovação dos pintores flamengos foi o uso 
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Ademais, Carpeaux (2009), nos seus estudos históricos, registra que apesar de, o 

dodecafonismo ter surgido como método inovador para uma nova música, só foi reconhecido 

como técnica de composição musical após o fim de Segunda Grande Guerra. Vale ressaltar 

que Schönberg era judeu e, da mesma forma de tantos outros, também foi vítima de 

perseguição. Quanto à nova concepção de música, estava relacionada com as mudanças tanto 

no contexto musical como também no político e social. Vivia-se o momento da explosão do 

sindicalismo revolucionário, dos golpes fascistas e comunistas, acontecimentos que 

contribuíram para a renovação da sociedade em muitos aspectos. No campo da música, “O 

cansaço de Wagner” entrava em depressão fazendo surgir um novo método musical, assim, o 

dodecafonismo, vem propor a reavaliação do método tradicional.  

Em relação à autoafirmação do novo contexto musical, Adorno (2009), na sua obra 

Filosofia da nova música, mostra a importância do dodecafônico para a reinvenção da 

música, como um método que desafiou a tradição musical do passado burguês sustentado 

pelo classicismo heroico e pelas convenções românticas. Schoenberg assume o desafio de se 

sobrepor ao rigor das convenções de tonalidade, trabalhando com economia romântica, 

isentando o ornamento e a subjetividade da linguagem, com a finalidade de buscar a 

autenticidade da música. De acordo com Adorno, 

 

Schoenberg assumiu uma atitude tão polêmica a respeito do jogo quanto a 

respeito da aparência. Volta-se tão violentamente contra os músicos neo-

objetivos e contra a coletividade, que tem a mesma direção, quanto contra o 

ornamento romântico. Ele mesmo formulou sua dupla atitude da seguinte 

maneira: “A música não deve enfeitar, mas deve ser verdadeira” e “A arte 

nasce do poder, mas do dever”. Com a negação da aparência e do jogo, a 

música tende ao conhecimento (ADORNO, 2009, p. 41-42). 

 

O estilo de composição musical de Schöenberg é caracterizado pela descentralização 

do campo sonoro sem seguir uma estruturação lógica. A esse respeito, Wisnik (2009) explica: 

 

De fato, como qualquer ouvinte constata à primeira audição, a música 

dodecafônica não se presta à escuta linear, melódica, temática. [...] Embora 

baseada numa sucessão de notas que se repetem, “a construção de uma série, 

escreve  Schoenberg, tem por objetivo retardar o maior tempo possível o 

retorno de um som já escutado”[...] A música de Schoenberg ganha o seu 

caráter exploratório e avança por um novo universo sonoro, que busca a 

ausência de centro à custa de driblar continuamente o imperativo da repetição 

(como se tivesse que operar uma verdadeira desmagnetização das atrações 

polarizantes que estabilizam as relações harmônicas, e que consistem em 

                                                                                                                                                                                     
da tinta a óleo, em substituição à têmpera, criando assim uma nova tradição na pintura. Disponível em: < 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura_flamenga>. Acesso em: 01 mar. 2015. 
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fases implícitas entre as frequências, pontos  de coincidência, reforço de 

periodicidade (WISNIK, 2009, p. 174, grifos nossos). 

 

De acordo com os estudos de Wisnik (2009), o novo sistema musical não oferecia 

espaço às antigas concepções, movimento cadencial de tensão e repouso, assim elucidado: 

 

O sistema de doze sons criado por Schöenberg em 1923, depois de um 

período atonal que derivava do aprofundamento das contradições do 

tonalismo, se apresenta como a decorrência implacável e ao mesmo tempo a 

antítese do sistema tonal. Ele rejeita cerradamente o princípio tonal, isto é, o 

movimento cadencial de tensão e repouso (WISNIK, 2009, p. 173).  

 

Em relação à atonalidade, proveniente da Segunda Escola de Viena, surgiu como 

um novo termo musical em contraposição à concepção tonal, tradicionalmente configurada 

pelo movimento de tensão e repouso.  A nova concepção de música com composição de 12 

tons, organizada com acordes aparentemente sem coerência, foi criada pelos compositores de 

vanguarda para ser a base da Música Nova, fazendo surgir o serialismo e outras formas de 

inovação musical, como, por exemplo, não mais reconhecer a tonalidade musical, fazendo 

surgir o dodecafonismo, como proposta de substituir o sistema tonal por um sistema novo. 

  Ainda sobre o tema músico-literário, Steven Paul Scher (apud OLIVEIRA, 2002) 

registra que os estudos teóricos são tímidos pela falta de conhecimento substancial 

envolvendo as relações sincrônicas entre música e literatura.  Isso também acontece em 

relação aos estudos diacrônicos correlacionados à “periodização”, “recepção”, 

“disseminação” e “influência” (OLIVEIRA, 2002, p. 41). Em geral, os literatos pouco 

entendem de teoria musical dificultando a abstração estrutural entre a técnica da composição 

com a fundamentação teórica de ambas as artes e isso diminui o interesse pelo tema. Nessa 

direção, Scher orienta que a relação interdisciplinar da melopoética deve se basear nos 

conhecimentos teóricos, críticos e metodológicos implícitos à especificidade da literatura e da 

música. E, associando a fundamentação técnico-teórica, deve-se interpretar e assimilar as 

manifestações dos fenômenos artísticos relacionadas com o contexto cultural da obra. O 

estudioso lembra ainda que ambas as orientações complementam-se mutuamente a fim de 

favorecer a compreensão dos elementos que compõem as relações melopoéticas65.  

Quanto à música e à literatura, são as artes que se aproximam com mais fidelidade da 

identidade cultural de um povo. Conforme as assertivas de Jean-Louis Cupers (apud 

OLIVEIRA, 2002), as relações entre elas estão interligadas pelo elemento comum a ambas, a 

palavra, tendo o som como instrumento de intercomunicação entre si. Assim, o som é 

                                                           
65

 Conforme os estudos de Steven Paul Scher (apud OLIVEIRA, 2002), melopoética é um termo originado do 

grego melos (canto) + poética. 
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representado na música pela partitura e, na literatura, por meio do texto impresso. A esse 

respeito, os estudos de Solange Oliveira (2002) nos explicam, ainda, que o material sonoro 

próprio da literatura e da música é articulado pelo elemento ritmo, objeto articulador da 

harmonia que compõe o corpo da obra e essencial à sua assimilação.  É o que nos diz Oliveira 

(2002): 

 

Ao som em si e por si da música correspondente o som articulado da 

linguagem verbal. Há, de um lado, um discurso que é também som, isto é, 

entoação e ritmo. Do outro, um material sonoro que se superpõe e se 

organiza em grupos animados pelo ritmo, mas percebidos de forma diversa, 

por meio da harmonia vertical e do contraponto horizontal. Daí a dificuldade 

de precisar a noção de ritmo, que se encontra nas duas artes. A literatura é 

ritmo, a música é ritmo (OLIVEIRA, 2002, p. 38). 

 

 

Vale ressaltar que não há pretensão em aprofundar as referências sobre melopoética 

acima expostas, considerando que este estudo não objetiva abordar a teoria musical e suas 

relações com a literatura de forma ampla, apenas encontrar signos intertextuais que possam, 

senão de forma teórica, por analogia, aproximar os questionamentos críticos que distanciam a 

poesia de João Cabral das relações de musicalidade poética.  

Das informações referendadas sobre a música e sua relação com a literatura, 

evidencia-se que, apesar de todo o esforço do poeta João Cabral em negar a musicalidade dos 

seus versos, pode-se encontrar associação musical na sua poética. E essa musicalidade, se não 

é evidente de forma técnica ou teórica, pode ser observada nas referências contextuais. O 

exemplo dessa associação é verificado pelos componentes semânticos pertencentes tanto à 

tessitura poética como à musical.  

Nessa direção, também são próximas as características do estilo Schoenberg. Do 

músico, percebe-se a assimilação com a obra cabralina, pela saturação melódica associada às 

características dos acordes dissonantes gerados pela polifonia, pela métrica oscilante e pelo 

ritmo acelerado, elementos determinantes na complexidade da textura oral. Além disso, a 

postura de liberdade que ambos – o poeta e o músico – concederam ao seu estilo de 

composição é expressa pela objetividade da linguagem que forja a postura antilírica, tanto do 

poeta como do músico. Assim, embora as referências necessitem de um estudo mais objetivo, 

podemos inferir que os versos cabralinos, apesar da aridez lírica, não estão totalmente isentos 

do contexto poético musical. 

Faz-se oportuno registrar que a poesia de João Cabral não favorece a mesma 

associação e composição musical como ocorre na poesia melódica de, por exemplo, Carlos 
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Drummond, Manuel Bandeira e de Mário de Andrade, ressaltando este último, por sua 

competência musical, pois foi pianista, musicólogo e historiador da música, sendo figura 

indispensável aos estudos da melopoética na literatura brasileira. Tomando como base os 

estilos musicais conceituados por Wisnik (2009), a lírica desses poetas tem mais relação com 

o estilo modal de composição harmônica e melódica que soa reiterativa, repetitiva e circular 

por ser construída em torno de uma tonicidade fixa.  

Na  obra Poesia e Música, textos organizados por Daghlian (1985), os estudos de 

Antonio Manoel relacionam a poesia de Mário de Andrade, no contexto melopoético, com os 

simbolistas Rubén Darío e Mallarmé. No entanto, ela é diferenciada quanto à ordem estético-

filosófica. O crítico ressalta mais realidade poética na obra do brasileiro em relação à dos 

simbolistas, conforme destaca: 

 

Mário de Andrade, contrariamente (aos simbolistas Rubén Darío e 

Mallarmé), encontra na música, sem identificações ou subordinações, os 

parâmetros para explicar os modos de transfiguração artística da realidade 

concreta. [...] distinguindo como qualidades essenciais da poesia e da 

música, respectivamente, as vozes articuladas e os sons puros ou musicais. 

(Antonio Manoel. Org. DAGHLIAN, 1985, p. 41). 

 

Em referência às relações músico-literárias, Solange R. de Oliveira (2002) assevera 

que desde 1895 se configuram correlações entre som instrumental e combinações sonoras,  

simulando efeitos musicais na poesia lírica. Apesar de as relações melopoéticas existirem 

desde a era platônica, e no século XIX ser consolidadas pelos românticos, foram os 

simbolistas que mais usaram dessas relações enfatizando os recursos fônicos próprios da 

linguagem verbal e de sua natureza acústica na relação melopoética. Referindo-se à estética 

comparatista das correspondências entre música e literatura, Oliveira (2002) observa que não 

se trata apenas de uma simples acomodação de elementos comuns à música e à poesia e sim 

de relação própria que faz se completar ambas as artes, citando o exemplo de Manuel 

Bandeira. 

 

A musicalidade encontrada na linguagem poética não se restringe 

evidentemente, a essa vaga musicalidade. Faz pensar também no que W.K. 

Winsatt chama de orquestração verbal ou relação homofônica, mais audível, 

imediata e nítida que a musicalidade dos simbolistas, e, no Brasil, 

exemplarmente ilustrada pela poesia de Manuel Bandeira.  Basta ouvir o 

jogo de assonâncias, consonâncias e aliterações de “Berimbau”, em Ritmo 

Dissoluto: 

 

Os aguapés dos aguaçais 

Nos iguapós dos Japurás 

Bolem, bolem, bolem. 
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Chama o saci: - si si si si! 

Nos aguaçais dos igapós 

Dos Japurás e dos Purus. 

A mameluca é uma maluca. 

Saiu sozinha da maloca –  

[...] 
(OLIVEIRA, 2002, p. 110) 

 

Nesse cenário, Manuel Bandeira, um dos poetas do século XX, adepto dos versos 

musicais, deixou contribuições interessantes sobre música e literatura com publicações de 

resenhas críticas sobre o tema, na revista Ideia Ilustrada (1925) e no Diário Nacional, de São 

Paulo (1930/31)66.  Continuando com as referências de Solange R. de Oliveira (2002), a 

pesquisadora observa que a poesia de Bandeira possui o efeito encantatório das palavras, 

advindo dos efeitos plásticos e do atrativo musical produzidos pela rima.  

Na intenção de transpor a música para a poesia, intentou combinar ritmos diferentes 

à sua composição.  Por acreditar na variação do uso musical, Bandeira atribui à música e não 

à imitação de qualquer modelo literário o recurso da repetição de versos ou até mesmo de 

estrofes.  Como exemplo, temos as referências de linha melódica aplicada desde a sua 

primeira obra, A cinza das horas (BANDEIRA, 1917), com musicalidade advinda das 

canções de Schubert. Exemplo semelhante segue a composição Carnaval (BANDEIRA, 

1919), que lembra a melodia do famoso Opus 9, de Schumann.  Sem esquecer o poema 

“Debussy”, com inspiração advinda da obra do músico francês, Claude Debussy. O 

“Debussy” de Bandeira foi musicado por Villa-Lobos com o título O novelozinho de linha. 

Muitos de seus poemas, tais como “Trem de ferro”, “Berimbau”, “Azulão”, e “Dentro da 

noite” foram musicados por diversos compositores, como Jaime Ovalle, Radamés Gnatalli, 

Mignone e Villa-Lobos.  

No que diz respeito aos posicionamentos sobre a melopoética de Manuel Bandeira e 

Mário de Andrade, assemelham-se no sentido de admitir que apesar das afinidades entre 

literatura e música, há um vácuo nas relações estéticas a se resolver entre ambas as artes. Isso 

por considerar que é instransponível a reprodução da qualidade acústica pela linguagem 

verbal. Esse estudo é referendado por Oliveira (2002) ao expor os questionamentos de 

Bandeira sobre o tema a seguir transcrito:  

 

A música embora afirmem todos que ela é escrava da palavra, se tornou uma 

escrava despótica. “Não deixa mais a palavra falar por si. Quer sublinhar o 

sentido dela por meio dos intervalos melódicos, dos ritmos, harmonias e 

timbres.” Não creio porém,  que jamais a música tenha deixado a palavra 

                                                           
66

 Disponível em: http://www.academia.org.br/abl. Acesso em: 16 fev. 2015.  
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“falar por si”, mesmo no tempo do cantochão. É que por maiores que sejam 

as afinidades entre duas artes, sempre as separa uma espécie de abismo. 

Nunca a palavra cantou por si, e só com a música pode ela cantar 

verdadeiramente (BANDEIRA
67

, 1998, p. 498 apud OLIVEIRA, 2002, p. 

114). 

 

As referências citadas sobre as relações entre literatura e música, advindas de um 

crítico com conhecimento sobre a temática, credencia os estudos sobre melopoética e abrigam 

ainda mais as referências musicais dos poetas que não negaram a musicalidade dos seus 

versos. Embora a posição da poesia cabralina, no campo da crítica, situe-se como a 

desconstrução da poesia melódica, sua tessitura áspera, adversa ao que poderia ser um produto 

musical, é produzida sob o efeito de elementos que contextualiza uma musicalidade em que 

explora o aspecto sensorial-corporal. Dessa forma, reproduz um ponto da tessitura cabralina 

que leva ao movimento, explorando, por meio do ritmo, o diálogo com a arte da dança e da 

música, pois não somente os ornamentos do flamenco estão presentes na composição 

cabralina como também faz uso de referencial poético relacionado com a música presente na 

composição do poema “A fábula de Anfion”, que é baseada no drama mítico, Amphion68, 

composição de Paul Valéry, que carrega o peso da construção musical e arquitetônica.  

Outros exemplos da obra cabralina com carga musical, a título de exemplificação, 

constam dos poemas “A mulher e a casa” e “Estudos para uma bailadora andaluza”, 

mencionados neste trabalho, em capítulos anteriores. Pode-se ainda inferir, como exemplo, 

signos que compõem a poética cabralina, tais como, o canavial, o mar, o rio, o canto do galo, 

o toureiro, a dança, os artistas da música, que são elementos que, se não acomodam signos da 

música, carregam em sua natureza a força do som. 

Mesmo não adotando as modalidades de tessitura melopoéticas, a poesia de João 

Cabral não deixou de compor o contexto músico-literário, tendo sido a peça-poema Morte e 

vida Severina (1956) apresentada, em 1966, por estudantes de artes cênicas da PUC/TUCA, 

no festival de teatro de Nancy. Poema que teve seus versos musicados por Chico Buarque de 

Holanda, e, para a surpresa do poeta, o músico não desconfigurou sua obra, conforme declara:  

 

[...] Mas, a coisa extraordinária que eu encontrei na música de Chico, 

baseada nos versos de “Morte e vida Severina”, foi um respeito integral pelo 

verso em si. A música segue cada verso, no ritmo total. A música segue cada 

ritmo, crescente ou não, de cada parte do poema. Eu tenho a impressão que é 
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o único caso que eu conheço de uma música que saiu diretamente do poema, 

e não uma coisa sobreposta ao poema [...]. (MELO NETO apud MAMEDE, 

1987, p. 145).  

 

 Essa experiência agradou ao poeta que, avesso à melodia, reconheceu o valor 

estilístico que o músico agregou ao seu poema. 

 

[...] Em 1966, o TUCA vai ao festival de teatro de Nancy [...] Confesso que 

foi um deslumbramento. Até hoje, creio que 90% do êxito daquele 

espetáculo foi feito pela música. Eu tive medo, a princípio, porque conhecia 

algumas experiências de se por música em verso de poeta brasileiro. Em 

geral, o compositor põe a música que ele quer, e usa o verso de uma maneira 

inteiramente arbitrária. Parte do verso onde ele quer, emenda dois, três 

versos. Manipula o texto como ele quer (MELO NETO, Apud ATHAYDE, 

1998, p. 107).  

   

Muito embora a poesia de João Cabral seja composta numa configuração de 

oralidade, o seu ritmo truncado dificulta a musicalidade. Nesse sentido, colocar em partitura 

os poemas cabralinos é um desafio melopoético descomunal. Isso declarado pelo próprio 

músico, Chico Buarque, na revista do TUCA – Poramdubas, em 11 de setembro de 1980, 

sobre as dificuldades da musicalização da peça Morte e vida Severina e as impressões de João 

Cabral sobre a produção musical dos seus versos.   

 

[...] O que sei é que foi muito difícil musicar Morte e vida severina. Tinha 

horas que eu via que era impossível colocar música naqueles versos e não 

consegui mesmo musicar algumas partes. Teve até uma cena que eu cortei 

alguns versos, e depois o João Cabral me cobrou aquilo, perguntando se 

seria devido a outros problemas. [...] 

[...] Sem o espetáculo, eu jamais musicaria João Cabral, nunca faria aquelas 

músicas, porque seria coisa seca demais. Só foi possível fazê-las a partir da 

visualização do espetáculo. [...] 

[...] O João Cabral excursionou com a gente em Portugal. Eu estava 

encabulado, mas ele estava muito emocionado, porque a peça foi um grande 

sucesso também em Portugal. [...] Quando fomos apresentados, percebi que 

ele estava realmente emocionado e isso amenizou meu temor por ele. 

Lembro que ele disse que gostava da música mais chata da peça, que era 

o Funeral do Lavrador, mas para quem não gosta de música, essa deve ser a 

melhor. Essa música foi gravada pela Odete Lara, pela Nara e por mim. No 

espetáculo ela funcionava muito bem, embora eu ache que não é bem uma 

música, mas um poema cantado (BUARQUE, 1980)
69

. 

 

As declarações de Chico Buarque sobre a experiência de por, ou melhor, “impor” 

melodia nos versos da peça-poema Morte e vida severina substancia a proposta do poeta em 
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produzir uma antilira. Contudo, comprova que mesmo sendo um trabalho exaustivo, de 

exploração dos sentidos, pode-se tirar música da composição pétrea de João Cabral a partir da 

abstração dos elementos rítmico e sonoro. É oportuno lembrar que a poesia cabralina está 

baseada em tessituras que abrigam componentes musicais, como a poesia simbolista dos 

franceses Mallarmé e Valéry e, de forma incisiva, com a tessitura espanhola, no sentido da 

exploração da imagem, da perfeição formal guilleniana, da aspereza lírica e da força poética 

extraída da palavra, referências citadas, anteriormente, no corpo deste trabalho. 

Também podemos observar, pelas declarações de Chico Buarque, que não é uma 

simples associação auditiva e receptiva que autoriza os estudos melopoéticos na poesia 

cabralina.  Nesse caso, é preciso considerar a música como uma arte que exige uma educação 

aprimorada, conhecimentos e treinamentos específicos para a compreensão de sua dinâmica 

estrutural. Isso faz com que o estudo das relações músico-literária pareça ser mais complexo 

que a reflexão da literatura com as demais artes. Exemplo disso é a própria poesia de João 

Cabral que dialoga com várias expressões de arte e harmoniosamente com a pintura. No 

entanto, não segue fielmente as estruturas conceituais, visto que o poeta transgrediu as normas 

para acomodar sua composição aos seus propósitos de tessitura. Benedito Nunes observa essa 

digressão formal considerando as rupturas que o poeta provoca.  

 

Quase todas as tendências e peculiaridades da poesia de João Cabral, que 

anteriormente destacamos [...] podem ser recapituladas através do ensaio que 

o poeta pernambucano dedicou à pintura de Joan Miró. [...] Miró rompe com 

a profundidade da perspectiva, João Cabral com a poesia profunda (NUNES, 

1974, p. 157). 

 

Sabe-se que o estudo dedicado por João Cabral à pintura de Miró é uma leitura em 

metalinguagem que o poeta faz de sua própria composição. A partir desse posicionamento, é 

possível traçar relações melopoéticas com a composição cabralina, tendo em vista a 

possibilidade de inferir essa relação no texto dedicado ao pintor Juan Miró, o poeta, que, 

sutilmente, encarrega-se de estabelecer ligação entre a sua poesia e a música, quando 

menciona sobre a dinâmica da arte.  

 

Ela [a pintura] me parece, analisada objetivamente, obedecer ao desejo 

obscuro de fazer voltar à superfície seu antigo papel: o de ser receptáculo do 

dinâmico. Ela [a pintura] me parece uma tendência para libertar o ritmo do 

equilíbrio que o aprisiona e que aprisiona toda a pintura criada com o 

Renascimento (MELO NETO, 1999, p. 695). 
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Na poesia, esse dinamismo encontra correspondência no ritmo, elemento disposto na 

tessitura como medida cadencial, uma vez que não há como trabalhar a métrica do poema de 

forma distinta do ritmo.  Ao se referir à liberdade rítmica, o poeta busca uma dimensão livre 

de tessitura, sem subordinação às formas que determinam sua composição. 

Ainda, sobre as referências musicais, não podemos ignorar que as referências sobre 

os conceitos melopoéticos, anteriormente expostos, possibilitam uma evidência, mesmo que 

obscura, da relação entre música e literatura na poética cabralina. Contudo, em relação a esse 

tema, podemos observar que é possível a aproximação da arte musical com a poesia de João 

Cabral, especialmente porque tanto a música como a poesia são constituídas da tríade som, 

palavra e imagem, elementos aplicados na composição cabralina de forma sistematizada, 

considerando a estrutura e o estilo da tessitura. Ressaltando, ainda, que tanto a música como a 

poesia se manifestam por meio dos elementos citados, os quais são expressão da linguagem.  

Por ser considerada a mais abstrata das artes, inúmeras reflexões sobre o 

processamento da música na literatura são abordadas. No entanto, por constituir-se de sentido, 

especialmente por exprimir emoção, a música é considerada uma manifestação da linguagem. 

Essa reflexão é abordada por Solange Ribeiro de Oliveira (2002) ao discorrer sobre a relação 

músico-literária. 

 

A expressão musical teria acentuado e enriquecido o aspecto realista da 

linguagem instintiva, e a poética, o inteligível. A partir de sua separação a 

música e a arte verbal teriam tido desenvolvimentos antagônicos, sem 

excluir encontros ocasionais. A música parte de puras abstrações formais, 

chegando à expressão de estados de espírito e sentimentos e, eventualmente, 

à tentativa de sugerir objetos e narrativos, como na música programática: a 

literatura, partindo do concreto, do elemento representacional, aventura-se 

aos poucos a abandoná-lo, buscando atingir a apresentação, a relativa pureza 

da abstração. Daí resulta a tensão interna das duas artes, buscando ambas 

transcender seu elemento natural (OLIVEIRA, 2002, p. 52 -53). 

 

As relações entre música e literatura baseadas em princípios acústicos, matemáticos, 

existem desde os gregos, mas devemos considerar que os elementos comuns constitutivos das 

relações músico-literária são instâncias separáveis, pois há de considerar que se manifestam 

dentro dos seus aspectos particulares, conforme suas modalidades técnicas e estruturais. E, 

ainda, devemos considerar que as relações entre poesia e música se fundamentam pela 

matéria-prima do som, elemento musical por excelência. Este, por sua vez, processa-se na 

palavra a partir de procedimentos acústicos ou metafóricos, os quais trazem à luz a 

ambiguidade do discurso poético.  
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Concluímos essa temática lembrando o verso do poema Art poétique, de Verlaine, 

“la musique avant toute chose”, traduzido quer dizer  “a música antes de todas as coisas”. 

Parafraseando os versos do poeta francês, diríamos que João Cabral traduziria em “a poesia 

antes de todas as coisas” o que não se pretende sobrepor uma arte à outra. Já no tocante à 

relação músico-literária, é importante observar que, uma vez apreendidos os significantes de 

música e poesia, pode-se dizer que na articulação desse extrato poético se realiza o encontro 

das possibilidades extrassensoriais, quando se pensa que uma é a tradução da outra. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho intitulado Dar a ver Sertão e Sevilha: matizes hispânicas na 

poética de João Cabral de Melo Neto foi um desafio para buscar uma nova proposta de leitura 

da poesia cabralina desvinculada da tradicional leitura construtivista. O caminho percorrido 

nos levou a outros caminhos de leitura que, por vezes, no meio do trabalho, despertaram 

questionamentos e até o pensamento de uma revisão da temática proposta para a tessitura 

desta tese.  

Nesses momentos de impasse temático, vinham à memória os versos do poeta que 

nos colocavam na posição do urdidor poético, travando uma “luta branca sobre o papel [...] 

(MELO NETO, 1999, p. 78) para que levássemos a desvendar “A lição da poesia” cabralina. 

Isso porque o trabalho de composição de João Cabral foi, de fato, urdido sobre a ideia de 

retirar da palavra todo o néctar que provocasse a embriaguez poética e evitasse o delírio 

romântico. Ademais, a luta silenciosa do poeta para urdir sua tessitura pétrea estava 

concentrada nas “vinte palavras sempre as mesmas” (MELO NETO, 1999, p. 78), que 

agregou à sua composição. Ele ainda adotou um léxico não definido pelo acaso, mas pelo 

conhecimento daquele “que conhece o funcionamento/ a evaporação, a densidade/ menor que 

o ar” (MELO NETO, 1999, p. 78). Desse modo, a formatação poética de João Cabral nos 

parece que vem da conjectura de que o poeta considerava que, uma vez alcançado o valor 

significativo primário das palavras, podia-se alcançar o equilíbrio entre razão e instinto, 

intelecto e afetividade. Seguindo esse processo de valor subjacentes aos significados 

denotativos das palavras, o poeta é capaz de transcender ao valor metafórico. 

Em relação à estrutura deste trabalho, foi arquitetada sob a possibilidade de estudar a 

poesia cabralina a partir dos elementos que evidenciam o diálogo intercultural e a vertente 

poética espanhola absorvida por João Cabral, com base em sua convivência andaluza, com o 

objetivo de encontrar dois elementos antagônicos à poesia de João Cabral, que seriam a lírica 

e a musicalidade dos seus versos. E, para isso, dividimos o trabalho em três pontos, quais 

sejam: a leitura tradicional, a construção lírica pelo diálogo hispânico e a interface da 

melopoética na poesia cabralina, pontos desenvolvidos nos cinco capítulos que compõem a 

estrutura do estudo.  

Quanto ao ponto sobre a leitura tradicional, explorado no capítulo intitulado “A 

tessitura cabralina”, pode causar estranhamento ao desenvolvimento da temática central deste 

estudo. No entanto, foi decido por essa abordagem, pensando num esquema evolutivo da 
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construção poética, que inicia com a descoberta da literatura pelas vias do cordel até o 

amadurecimento textual pela descoberta da literatura a partir dos mentores intelectuais de 

João Cabral figurados nos escritores e críticos modernistas tais como Willy Lewin, Lêdo Ivo, 

Lauro Escorel, e tantos outros que se reuniam no Café Lafayette, em Pernambuco, como 

também, nos poetas Carlos Drummond, Paul Valéry e Jorge Guillén. Dessa forma, os dados 

de evolução da poética cabralina comprovam que sua composição, apesar de ser inovadora e 

individualista, não fugiu da base teórica tradicional, como também, foi concebida dentro do 

conceito de renovação dos poetas modernos.  

O segundo ponto estudado é desafiador, pois, pela presença e pelo significado da 

Espanha na composição do poeta, assinalados nos 133 poemas de temática hispânica que 

compõem sua obra, parecem-nos prova irrefutável de que a construção lírica pelo diálogo 

hispânico é possível, apesar da concepção antilírica formada pela crítica. Para encontrar uma 

linha tênue lírica, faz-se necessário olhar o poema não somente pela via da tessitura pétrea, 

uma vez que isso trava outras possibilidades de leitura crítica, considerando que toda obra 

poética é aberta, nessa perspectiva, não podemos predestiná-la a uma única configuração 

formal.  

Dos signos hispânicos aplicados à poesia de João Cabral, desde a descoberta da 

literatura medieval à geração de 1927, além da presença cultural, como a tauromaquia  e o 

flamenco, os quais são explorados distintos de sua apreensão folclórica, podemos dizer que, 

da literatura espanhola, João Cabral extrai  sua teoria de composição e dos elementos culturais 

com os mecanismos de execução, tendo vista que é comum a exploração metapoética na 

poesia cabralina. Por essa forma de assimilar os elementos distintos ao mundo intelectual, 

cultural e pessoal do poeta, podemos encontrar vias possíveis de leituras com o contexto 

lírico, se não possível pelo embasamento teórico, mas pelas inferências das imagens líricas 

que formatam a poesia cabralina.  

O terceiro ponto explorado foram as interfaces da melopoética na poesia cabralina, 

signo que não se explica pela natureza teórica, se considerarmos que o estudo foi baseado no 

contexto dos elementos comuns à literatura e à música, quais sejam: o ritmo e o som. Nesse 

sentido, é por demais sabida a aversão musical que João Cabral aplicou aos seus poemas. No 

entanto, se considerarmos que sua obra é feita para a voz, pois como ler um poema cabralino 

silenciosamente, evitando que o som dissonante da aridez lírica não estranhe a audição? Para 

abordar esse tema, tomamos como referencial a musicalidade flamenca, que intercala  na obra 

cabralina com os elementos artísticos incorporados à tessitura. Nesse caso, os signos 
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flamencos são agregados ao contexto poético provocando reações sinestésicas provenientes da 

aspereza do ritmo.  

Em relação à musicalidade nos versos cabralinos, só poderá ser admitida pelo 

elemento natural da poesia que é a palavra, e esta não se expressa sem provocar o som. 

Entretanto, não é apenas pela manifestação sonora que se pode configurar a musicalidade 

poética, é preciso ainda observar os elementos formais próprios à sonoridade poética, 

manifestados por metro, acento, rimas, aliterações, assonâncias, onomatopeias e tantos outros 

recursos de expressão sonora.  Associando a esses recursos de linguagem, também chamam à 

atenção musical os elementos sintáticos que compõem o texto poético; a aplicabilidade da 

metáfora, que poderá ser um elemento de tensão na exposição do eu lírico; e, ainda o ritmo, 

elemento determinante da dinâmica do discurso e o seu caráter temporal.  

Considerando a dificuldade da formatação desses elementos na tessitura cabralina, a 

chamada função poética da linguagem apresenta-se como elemento condutor que projetaria 

um caráter rítmico aos versos. Todavia, em relação ao estilo poético em questão, essa 

possibilidade musical manifesta-se em um contexto metafórico, pois os signos de referência 

sonora e rítmica se amalgamam para a tessitura da melodia da linguagem e da concepção 

lírica. É preciso ressaltar que, para o poeta João Cabral, o que lhe é importante para a 

construção de sua poesia é o estado primitivo da palavra que gera a pluridimensionalidade do 

discurso, visando favorecer o surgimento da imagem poética.  

Ao chegarmos à conclusão deste trabalho, não pensamos que ele esteja concluído, 

porque sabemos que o texto não se completa, ele está sempre aberto a outras possibilidades de 

leitura. Contudo, temos a sensação de termos provocado uma linha de leitura aos 

interlocutores abertos à poesia de João Cabral com a visão desvinculada do tradicionalismo 

crítico. Talvez essa postura seja pretensiosa, porque acreditamos que a maior contribuição 

deste trabalho seja a possibilidade de interlocução da poesia cabralina com outras vozes de 

leituras que favorecem a prática do diálogo poético, intercultural e humano. Assim, podemos 

dizer que a tessitura da poesia cabralina transcende as formalidades teóricas, fundamentadas 

na abstração racional, portanto, concedendo a toda expressão da linguagem o valor de ser 

motivo da criação poética. 

 

 

  



150 
 

REFERÊNCIAS 

 

1. Do autor: 

 

MELO NETO, João Cabral de. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999.  

______. A escola das facas (1979). In: Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999. 

______. A geração de 45 (1952). In: Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999.  

______.  Juan Miró. In: Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999.  

______. Museu de tudo (1974). In: Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999.  

______. O engenheiro (1945). In: Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999. 

______. Psicologia da Composição (1947). Fábula de Anfion. In: Obra Completa. Rio de 

Janeiro: Nova Aguilar, 1999. 

______. Paisagens com figuras (1955). In: Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 

1999. 

______. Pedra do sono (1941).  In: Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999. 

______. Poesia e Composição (1952). In: Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 

1999. 

______. Quaderna (1959). In: Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999.  

_______. Crime na Calle Relator (1987). In: Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 

1999. 

______. Sevilha andando (1993).  In: Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguiar, 1999.  

______. Andando Sevilha (1989)  In: Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguiar, 1999.    

______. O arquivo das Índias e o Brasil. [pesquisa histórica]. Rio de Janeiro: Ministério das Relações 

Exteriores, 1966. 

 

 

2. Teoria geral:  

 

ADORNO, Theodor. Filosofia da nova música. Trad. Magda França. São Paulo: Perspectiva, 

2009. 

______. Palestra sobre lírica e sociedade. In: Notas de Literatura I. Tradução e apresentação 

de Jorge M. B. de Almeida. São Paulo: Editora 34, 2003. p. 67-70. 

 

ALMINO, João. O domador de sonhos e outras imagens da pedra. Revista Colóquio Letras 

nº 157/158. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000. 

 

ALVAR, Carlos; MAINER, José-Carlos; NAVARRO, Rosa. Breve historia de la literatura 

española. 8. ed. Madrid:  Alianza, 2011. 



151 
 

 

ATHAYDE, Félix de. Ideias fixas de João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira: FBN; Mogi das Cruzes, SP: Universidade de Mogi das Cruzes, 1998. 

 

BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. Trad. Aurora 

F. Bernardini, José Pereira Júnior e outros. (Equipe de tradução do russo). 6. ed. São Paulo: 

Hucitec, 2010. 

 

BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira: poesias reunidas e poemas traduzidos. 14. ed. 

Rio de Janeiro: José Olympio, 1987. 

 

BANDEIRA, Manuel. Meus poemas preferidos. São Paulo: Ediouro, 2002. 

 

BARBOSA, João Alexandre. A imitação da forma: uma leitura de João Cabral de Melo 

Neto. São Paulo: Duas Cidades, 1975. 

 

______. João Cabral de Melo Neto. São Paulo: Publifolha, 2001. 

 

______. As ilusões da modernidade. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

 

BARBIERI, Ivo. Geometria da Composição: Morte e vida da palavra Severina. Rio de 

Janeiro: Sette Letras, 1997. 

 

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 

cultura. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.  

 

BERCEO, Gonzalo de. Escomienza la vida del glorioso confessor santo Domingo de Silos. 

Disponível em: <http://www.poemas-del-alma.com/ gonzalo-de-berceo -escomienza la vida 

del glorioso>.  Acesso em: 12 dez. 2014. 

 

BERGSON, Henri. O riso: ensaio sobre a significação do cômico. Trad. Nathanael C. 

Caixeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1983. 

 

BLEIBERG, Gérman; MARÍAS, Julián. Dicionário de literatura espanhola. 4. ed. Madrid: 

Ediciones de la Revista de Occidente Bárbara de Braganza, 1972. 

 

BRÉMOND, Henri. La poésie pure. Paris: Bernard Grasset, 1925. 

 

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 32. ed. São Paulo: Cultrix, 1994. 

 

_______.  O ser e o tempo da poesia. 7. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 

 

BUARQUE, Chico. In: Poramdubas, TUCA, em 09 set. 1980. Disponível em: 

<http://www.chicobuarque.com.br/texto/entrevistas/entre_genio.htm> Acesso em: 3 mar. 

2015.  



152 
 

 

Cadernos de Literatura Brasileira. n. 1. São Paulo: Instituto Moreira Sales, 1996.  

CAMPOS, Haroldo de. Metalinguagem e outras metas. São Paulo: Perspectiva, Col. Debates, 

2004. 

 

CANDIDO, Antonio. In: BARBOSA, João Alexandre. A imitação da forma: uma leitura de 

João Cabral de Melo Neto. São Paulo: Duas Cidades, 1975. 

 

______. In: Revista Colóquio Letras, n. 157/158, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, p. 

14, 2000. 

CARDOSO, Helânia Cunha de Souza. A poesia de João Cabral de Melo Neto e as artes 

espanholas. 231f. Tese (Doutorado em Literatura Brasileira) – UFMG. Belo Horizonte, 2007. 

 

CARONE, Modesto. A poética do silêncio: João Cabral de Melo Neto e Paul Celan. São 

Paulo: Perspectiva, 1979. 

 

CARPEAUX, Otto Maria. O livro de ouro da história da música: da Idade Média ao século 

XX. Rio de Janeiro: Ediouro, 2009. 

 

CASTELLO, José. João Cabral de Melo Neto: o homem sem alma e diário de tudo. Rio de 

Janeiro: Bertrand, 2006. 

 

CEOTTO, Maria Thereza Coelho. Erotismo e metalinguagem na poesia de João Cabral de 

Melo Neto. Revista Contexto, Vitória, UFES, n. 4, p. 179-192, 1996. 

 

CONCHA, Víctor García de la. Antología Comentada de la Generación del 27. 

(Introducción). Madrid: Ed. Espasa Calpe, 2007. 

 

CRESPO, Angel; BEDATE, Pilar Gomes. Realidad y forma en la poesia de João Cabral de 

Melo. Revista de Cultura Brasileña, Barcelona, n. 8, Março, 1964. 

 

DAGHLIAN, Carlos. (Org.) Poesia e música. São Paulo: Perspectiva, 1985. 

 

DIÓS, Ángel Marcos de. Imagens da Espanha em João Cabral de Melo Neto. In: Literatura 

brasileira em Questão. SARAIVA, Arnaldo (Org.) Faculdade de Letras. Porto, 2000. 

 

ELLIOT, T. S. Ensaios. Trad. Ivan Junqueira. São Paulo: Art Editora, 1989. 

 

EL CANTAR DE MIO CID. Edición Colin Smith, n. 24. Madrid: Catedra Letras Hispánicas, 

2005. 

 

FRIEDRICH, Hugo. Estrutura da lírica moderna: da metade do século XIX a meados do 

século XX.  Trad. Marise M. Curioni e Dora F. da Silva. São Paulo: Duas Cidades, 1978. 



153 
 

GARCÍA, Plantón. Los gitanos: su cultura y su lengua. Málaga: Diputación Provincial de 

Málaga, 2003. 

 

GAZETA MERCANTIL. 1997. Disponível em: http://www.tirodeletra.com.br/musica/ 

JoaoCabraldeMeloNeto.htm. Acesso em: 01 fev. 2015. 

 

GUILLEN, Jorge. Lenguaje y poesía. Madrid: Alianza Editorial. 1969. 

 

______. Obra Completa: Aire nuestro; Cántico; Clamor. Barcelona: Tusquets Editores, 2010. 

 

GULLÓN, Ricardo y BLECUA, José Manuel. La poesía de Jorge Guillén. Zoragoza: S.A. 

Editorial, 1949. 

 

ISER, Wolfgang. O ato da leitura: uma teoria do efeito estético. Trad. Johannes Kretschmer. 

v. I. São Paulo: Editora 34, 1996. 

 

LAPESA, Rafael. De Berceo a Jorge Guillén. Madrid: Gredos, 1997. 

 

LE CORBUSIER. Por uma arquitetura. Trad. Ubirajara Rebouças. São Paulo: Perspectiva, 

1981. 

 

LEMONNIER, Léon. Les traductions de Baudelaire. In: POE, Edgar. Histoires grotesques et 

sérieuses. Trad. por Charles Baudelaire. 232 ed. Paris : Garnier, 1950.  

 

LIMA, Luiz Costa. Lira e antilira: Mário, Drummond, Cabral. 2. ed. revista. Rio de Janeiro: 

Topbooks, 1995. 

 

LÓPEZ, Ruiz L. Guia del flamenco. Madrid: Ediciones Akal. 2007. 

 

LORCA, Federico García. Obra poética completa. Trad. William Agel de Mello. 4ª Ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 2002.  

 

MAMEDE. Zila. Civil geometria: bibliografia crítica, analítica e anotada de João Cabral de 

Melo Neto, 1942 -1982. São Paulo: Nobel, 1987. 

 

MARTÍN, J. Diego.  Jondo. Barcelona: Ed. Barataria, 2006. 

 

MERQUIOR, José Guilherme. A astúcia da mimese. 2. ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 2003. 

 

______. A razão do poema: ensaios de crítica e estética. 3. ed. São Paulo: Realizações 

Editora, 2013. 

 



154 
 

NUNES, Benedito. João Cabral de Melo Neto: poetas modernos do Brasil. Petrópolis: Vozes, 

1974. 

 

______. João Cabral: a máquina do poema. Adalberto Muller (Org.). Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 2007. 

 

OLIVEIRA, Waltencir Alves de. O gosto dos extremos: tensão e dualidade na poesia de 

JCMN, de Pedra do sono a Andando Sevilha. São Paulo: Edusp, 2012. 

 

OLIVEIRA, Solange Ribeiro de. Literatura e música. São Paulo: Perspectiva, 2002. 

 

PAZ, Octavio. O arco e a lira. Trad. Olga Savary. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. 

 

______. Signos em rotação. Trad. Sebastião Uchoa Leite. São Paulo: Perspectiva, 2009. 

 

PEIXOTO, Marta. Poesia com coisas: uma leitura de JCMN. São Paulo: Perspectiva, 1983. 

 

PESTANA, André. O que eles pensam. Rio de Janeiro: Tagore, 1990. 

 

REVENGA, F. J. Díez de. Jorge Guillén: el poeta y nuestro mundo. Barcelona: Anthropos, 

1993. 

 

RIVAS, J. J. Santos. História del Pueblo gitano: sus origenes. Almería: Imprenta Bretones, 

1990.  

 

ROMERO, Manuel Bernal. La invención de la generación del 27. Córdoba: Ed. Berenice, 

2011. 

 

RUIZ, L. López. Guia del flamenco. Madrid: Ediciones Akal, 2007. 

 

SANTIAGO, L.S. João Cabral de Melo Neto: a estética do avesso. 209f. Dissertação (Mestrado em 
Estudos da Linguagem) UFRN. Natal, 2007. 

 

SECCHIN, Antônio Carlos. João Cabral: a poesia do menos. São Paulo: Duas Cidades, 1999. 

 

SENNA, Marta de. João Cabral: Tempo e memória. Rio de Janeiro: Edições Antares; Brasília: 

INL, 1980.   

 

SOARES, Angélica Maria dos Santos. O poema, construção às avessas: uma leitura de João 

Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978.      

 

SOUZA, Helton Gonçalves de. Dialogramas concretos: uma leitura comparativa das poéticas de 

João Cabral de Melo Neto e Augusto de Campos. São Paulo: Annablume, 2004. 

 



155 
 

SPINA, Segismundo. Manuel de versificação românica medieval. 2. ed. São Paulo: Ateliê 

Editorial, 2003. 

 

SÜSSEKIND, Flora. Correspondência de Cabral com Bandeira e Drummond. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, Fundação Casa Rui Barbosa, 2001. 

 

TATIT, Luiz. A canção: eficácia e encanto. São Paulo: Atual, 1986. 

 

TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia e Modernismo brasileiro. 12. ed. Rio de 

Janeiro: Vozes, 1992.  

 

VALÉRY, Paul. Variedades. Trad. Maiza Martins de Siqueira. São Paulo: Iluminuras, 1999. 

 

VILA, Joan Carles Fogo. La generación del 27 y los paraísos perdidos. Barcelona: Erasmus, 

2012. 

 

WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2009. 

 

ZUMTHOR, Paul. Introdução a poesia oral. Trad. Jerusa Pires Ferreira, Maria Lúcia Diniz 

Pochat e Maria Inês de Almeida. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. 

 

 

REFÊNCIAS CONSULTADAS 

 

BROWN, Gerald G. Historia de la literatura española: El siglo XX. 18. ed. Barcelona: Ariel, 

2002. 

 

RODRÍGUEZ, Juan Carlos. De qué hablamos cuando hablamos de literatura. Granada: De 

Guante Blanco: Comares, 2002. 

 

SPINA, Segismundo. Na madrugada das formas poéticas. 2. ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 

2002. 

 

ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. Trad. Jerusa Pires Ferreira e Suely 

Fenerich. São Paulo: Educ, 2000. 

  



156 
 

ANEXO A – CATALOGAÇÃO DOS POEMAS HISPÂNICOS DE JOÃO CABRAL 

 

Total de poemas hispânicos: 133 

 

 PEDRA DO SONO (1940 – 1941) 

 

1- Homenagem a Picasso 

 

 PAISAGENS COM FIGURAS (1954 – 1955) 

1- Medinaceli 

2- Imagens de Castela 

3- Fábula de Joan Brossa 

4- Campo de Tarragona 

5- Encontro com um poeta 

6- Alguns toreiros 

7- Paisagem tipográfica 

8- Diálogo 

9- Outro rio: o ebro 

10- Duas paisagens 

 

 QUADERNA  (1956 – 1959) 

 

01- Estudos para uma bailadora andaluza 

02- A palo seco 

03- Sevilha 

 

 SERIAL (1959 – 1961) 

 

01-  O automobilista infundioso 

02-  O sim contra o sim 

03-  Pernambuco em Málaga 

04-  Generaciones y semblanzas 

05-  Chuva 

06-  Uma sevilhana pela Espanha 

 

 A EDUCAÇÃO PELA PEDRA (1962 – 1965) 

 

01- Coisas de cabeceira, Sevilha 

02- Nas covas de Guadix 

03- Na baixa Andaluzia 

04- De Bernarda a Fernanda de Utrera 

 

 

 MUSEU DE TUDO  (1966 – 1974) 

 

01- Num bar da Calle Sierpes, Sevilha 

02- Retrato de poeta 

03- El cante hondo 
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04- Túmulo de Jaime II 

05- Retrato de Andaluza 

06- Catecismo de Berceo 

07- Ainda el cante flamenco 

08- A Quevedo 

09- Habitar o flamenco 

10- El toro de Lídia 

11- Outro retrato de andaluza 

12- Fábula de Rafael Alberti 

13- O futebol brasileiro evocado da Europa 

 

 

 A ESCOLA DAS FACAS  (1975 – 1980) 

 

01- Vicente Yáñez Pinzón 

02- Cais pescador 

03- Autocrítica 

 

 

 AGRESTES (1981 – 1985) (Obra dedicada a Augusto de Campos) 

 

01- A rede ou o que Sevilha não conhece 

02- Ainda, ou sempre, Sevilha 

03- Lembrando Manolete 

04- Bancos & catedrais 

05- Portrait of a lady 

06- A giralda 

07- O mito em carne viva 

08- Ocorrências de uma sevilhana 

09- Uma bailadora sevilhana 

10- A luz de sevilhana 

11- A Antonio Mairena, cantador de flamenco 

12- Anunciação de Sevilha 

13- A entrevistada disse, na entrevista: 

14- España en el corazón 

15- Por um momento no Pumarejo 

16- De um jogador brasileiro a um técnico espanhol 

17- Literatura como turismo 

 

 

 CRIME NA CALLE RELATOR  (1985 – 1987) 

 

01- Crime na Calle Relator 

02- As infundiosas 

03- O ferrageiro de carmona 

04- O exorcismo 

05- Na despedida de Sevilha 

06- Numa sexta-feira santa 

07- O bicho 

08- Episódio da guerra civil espanhola 
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09- A morte de “Gallito” 

 
 

 SEVILHA ANDANDO (1987 – 1993) 

 

01- A sevilhana que não se sabia 

02- Meu álcool 

03- É de mais, o símile 

04- A barcaça 

05- Viver Sevilha 

06- Verão de Sevilha 

07- O segredo de Sevilha 

08- Cidade de nervos 

09- Sevilha em casa 

10- Sevilha andando (I) 

11- Na cidade do porto 

12- A sevilhana que é de Córdoba 

13- As plazoletas 

14- Sevilha de bolso 

15- Mulher de panadeira 

16- Sol negro 

17- Sevilha ao telefone 

18- Sistema solar 

19- Lições de Sevilha 

20- Mulher cidade 

21- Retrato 

22- Poema 

23- Ainda Sevilha ao telefone 

24- Cidade viva 

25- Sevilhana pintada em Brasília 

26- O aire de Sevilha 

27- Sal interior 

28- Despertar com sevilhana 

29- Sevilha revisitada 

30- Oásis em Sevilha 

31- Presença de Sevilha 

 

 

 ANDANDO SEVILHA  (1987 – 1989) 

 

 

01- Semana santa 

02- Touro andaluz 

03- No círculo de labradores 

04- Os turistas 

05- Sevilha e a Espanha 

06- El embrujo de Sevilha 

07- Calle sierpes 

08- Cidade de alvenaria 

09- O arenal de Sevilha 



159 
 

10- Hospital de La caridade 

11- A fábrica de tabacos 

12- Sevilhizar o mundo 

13- O museu de belas-artes 

14- O asilo dos velhos sacerdotes 

15- A praça de touros de Sevilha 

16- Padres sem paróquia 

17- Na cava, em triana 

18- Um bairro de Sevilha 

19- Cidade crítica 

20- Gaiola de chuva 

21- O sevilhano e o trabalho 

22- Corral de vecinos 

23- A feira de abril 

24- Manolo González 

25- Miguel Baez, “Litri“ 

26- Dois castelhanos em Sevilha 

27- Manolo Caracol 

28- Juan Belmonte 

29- Carmen Amaya, de Triana 

30- Niña de Los Peines 

31- A idade da sevilhana 

32- A catedral 

33- Os infundios do sevilhano 

34- Intimidade do flamenco 

35- A imaginação perigosa 

36- Sevilha e o progresso 


