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O mar se estende pela terra 
em ondas que se revezam 
e se vão desdobrando até 

ondas secas de outras marés. 
 

João Cabral de Melo Neto 

 Extraído do livro Poesias completas.  

Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003, p.240. 
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Resumo 

 

 Esta tese é uma navegação no multiverso da vida e obra de João Cabral de Melo 

Neto, cujo ancoramento está na visibilidade do trabalho poético com a aproximação de 

seus significados e mediações no mar da história. Busca-se refletir como a capacidade 

da práxis artística comportar em si uma dimensão política e histórica. A tese apresenta a 

história de um homem que, ao experimentar os fascínios e os desafios da literatura, 

soma-as à reflexão em seu diálogo com várias sociedades e amigos. Temos uma 

antologia de grandes momentos do autor (seja como diplomata, crítico, historiador, 

impressor e homem da palavra). Uma verdadeira carta náutica sobre arte, criação 

literária, sociedades, política e, claro, a vida. Esta tese transcorre a vida de um homem 

que registra e “habita o tempo” e apreende o que é vivido em palavras poéticas. 

 

Palavras-chave: poesia brasileira, João Cabral de Melo Neto e arte catalã. 
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Abstract 

 

 This thesis is a navigation in the multiplicity of João Cabral de Melo Neto´s life 

and work. The anchorage of the research is in the visibility of the poetic work with the 

approach of its meanings and mediations in the sea of History. It attempts to reflect how 

the ability of artistic praxis holds itself a political and historical dimension. The thesis 

presents the story of a man that when experiences the literature´s fascinations and 

challenges, adds them to the reflexion in his dialog with several societies and friends. 

We have an anthology of great moments of the author (either as a diplomat, critic, 

historian, printer and man of words). A true nautical letter on art, literaly creation, 

societies, politics and, of course, life. This thesis elapses the life of a man who records 

and "dwells time" and learns which is lived in poetic words. 

  

 Key-words:  Brazilian poetry, João Cabral de Melo Neto and art Catalan. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

No mar da vida não há apenas um trajeto, mas estrelas que guiam ou 

representam o navegar. Nesta certeza está o permanente exercício poético de João 

Cabral de Melo Neto.  

O estudo ora apresentado pesquisou a vida navegante do poeta João Cabral de 

Melo Neto em seu trajeto de um porto da América a outros na Europa, principalmente 

da Espanha e do Brasil, em momentos históricos que lhe deixaram marcas, conquistas 

pessoais e artísticas. Navegando por estes mares, foi possível discernir formas de práxis 

em suas interações entre teoria e prática, subjetividade e objetividade, sentimentos e 

singularidades realizadas em projetos ditados pela dinâmica que possui a vida. Os rios 

Capibaribe e Guadalquivir indicaram possíveis caminhos e encontros pessoais para o 

poeta em sua escrita que critica o social próprio do tempo que habita. 

A elaboração desta tese permitiu “dar a ver” a multiplicidade em torno de João 

Cabral de Melo Neto. Nosso mergulho histórico-poético foi guiado por um grande 

marinheiro chamado Cabral. Não é o mesmo que deu início à conquista de terras 

brasileiras, mas um poeta que escreveu o Brasil como poucos. A imersão se deu no mar 

da vida e da obra deste poeta-marinheiro. 

   Em diálogo com escritores e pintores, a poesia de João Cabral representa a maré 

de uma vida vibrante, em constante movimento e transformação. Ao pensar a respeito 

de sua vida, segui a sugestão de um dos seus amigos, o poeta Carlos Drummond de 

Andrade, de acordo com quem, ao olhar as experiências e suas realizações dentro e fora 

de nós, é possível sentir a amplidão da vida em intersecção com a história. 

  A obra poética de João Cabral funciona como amostra do mundo e de suas 

experiências. Na vida, há várias possibilidades para que a aventura poética seja 

desenvolvida. Fundamental, contudo, é viver e acreditar na força da vida, que serve para 

os poetas como sustento e material para o trabalho. 

  Na obra de João Cabral, a experiência é um horizonte produtivo, específico e 

privilegiado no mergulho da escrita, na arte e na história. O poeta é um universo e, 

dentro deste seu mundo, transforma palavras em imagens e paisagens. Sua poesia está 

ligada ao visual acompanhado do discurso crítico de ideias e vivências. 

  Assim, esta tese pode ser lida como o relato de uma viagem por mar, cujo porto 

de partida é a vida e obra de  João Cabral e o porto de destino, as inquietações estéticas 
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e históricas da sua poesia. Em seu percurso, a pesquisa realizada cumpriu seu principal 

objetivo: uma navegação sobre o itinerário histórico na vida do poeta – instigação para a 

elaboração de sua obra – , e do trabalho artístico na elaboração de seus poemas, além do 

mergulho nos diálogos interartísticos com seus amigos Murilo Mendes, Joan Brossa, 

Antoni Tàpies, Juan Miró, Sophia de Mello Breyner Andersen, entre outros. 

  Para que servisse como bússola, uma carta náutica foi constituída com 

documentos produzidos pelo poeta, como correspondências, poemas, depoimentos e 

entrevistas.  Os aspectos teóricos mergulharam, principalmente, nos mares da estética de 

Lukács e Bakhtin, autores que entendem o mundo complexo da arte inserido em um 

contexto histórico de saberes. Esses mares possuem pontes que ligam a obra de João 

Cabral à dialética, à mimese e à polifonia na realização da arte poética.  

  Durante a navegação, foram encontradas fronteiras de experiências que 

constroem, por meio de uma obra literária, uma história, um passado.  O poeta, ao 

rememorar e registrar as reminiscências em sua obra, re-significa um passado ativo e 

elabora instrumentos, estratégias, em uma tentativa de instituir um processo 

transformador do momento em que vive. Desvela no trajeto as rupturas, as 

continuidades e simultaneidade em sua vida, na sociedade com a qual interage. No devir 

do intelectual, uma atitude é determinada diante das realidades sociais e históricas, o 

autor é o marujo do texto que escreve.  

O limiar, neste momento, deve-se a uma breve ancoragem em minha trajetória 

como historiadora à procura do marujo-poeta.  Digo que tudo teve seu começo na morte, 

pois o projeto desta tese foi traçado a partir do ano de 1999, quando da morte de meu 

personagem e objeto de estudo, João Cabral de Melo Neto. Como o próprio poeta 

definiu, morte e vida, fim e começo, extinção e ação, palavras aparentemente tão 

antagônicas, funcionam, porém, como sinônimos nesta tese. O fim muitas vezes é o 

começo ou entrada e abertura para um mundo de descobertas e realizações.  Tal como 

escrito no poema mais conhecido de nosso marujo, Morte e Vida Severina, temos na 

morte o início da vida: 

[...] E não há melhor resposta 
 que o espetáculo da vida: 
 vê-la desfiar seu fio, 
que também se chama vida,  
ver a fábrica que ela mesma, 
teimosamente, se fabrica, 
vê-la brotar como há pouco 
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em nova vida explodida [...]1 
 
          Quando falo de vida, talvez seja apropriado recordar alguns dos fatores que me 

levaram a fazer a opção pela História como ofício, quando inicialmente havia também 

tanto interesse e afeição para a Literatura, a Filosofia ou ainda a Geografia e a Arte. 

Toda a minha inquietação sobre o poeta e sua obra começou quando ganhei de 

aniversário, em 1999, do meu professor de Literatura do colégio, o poema Viver 

Sevilha: 

Só em Sevilha o corpo está 
com todos os sentidos em riste, 
sentidos que nem se sabia, 
antes de andá-la, que existissem; 
sentidos que fundam num só: 
viver num só o que nos vive, 
que nos dá a mulher de Sevilha 
e a cidade ou a concha em que vive.2 
 

Posso dizer que, a partir da leitura deste poema, a morte virou vida durante o 

meu percurso acadêmico. As minhas inquietações historiográficas sempre ficaram 

ligadas ao poeta, à cidade de Sevilha, à arte, à dança e às memórias. Tudo o que eu 

estudava se aproximava da cidade de Sevilha. Além disso, ouvia muitas histórias de 

meu avô paterno, contemporâneo do poeta, sobre o percurso de meus familiares 

espanhóis até a chegada ao Brasil, especialmente sobre a região da Andaluzia. Território 

de meus antepassados que trabalhavam em minas na cidade de Huelva. E, como em 

muitas outras histórias, meu bisavô decidiu se aventurar com toda a família pelo novo 

mundo para fugir da seca e da fome durante a década de 1920. 

Foi certamente este lado, inclinado à tradição, que me aproximou, ainda 

adolescente, da pesquisa documental e me motivou a fazer pesquisas sobre a região da 

Andaluzia, muitos anos antes de iniciar o curso de História.  

O caminho percorrido para a realização desta tese, portanto, inicia-se desde a 

graduação, cursada na Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP) entre 2000 e 

2003, quando tive a oportunidade de desenvolver, por intermédio dos estudos e das 

pesquisas, um diálogo da História com a Arte, a Literatura e a Estética.  

O ponto de partida para a realização destas pesquisas esteve cercado pelas 

discussões a respeito do ofício da História e o uso de seus documentos. Assim, em 

                                                 
1 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2003, p.202. 
2 MELO NETO, op. cit., p.636. 



13 

 

2001, passei a desenvolver a minha pesquisa de iniciação científica, cujo título foi: 

Habitar o tempo: memórias poéticas de João Cabral de Melo Neto. Neste trabalho, 

estudei o poeta e fiz a análise social de duas cidades – Recife e Sevilha – pois ambas, no 

olhar do autor, são depositárias de culturas que se entrelaçam e se complementam. 

Naquele período pesquisei muito sobre temas como memória, história, arte, literatura e 

cidades.  

Durante o mestrado, realizado de 2004 a 2006, na PUC-SP, continuei o trajeto. 

Utilizei, nesta nova abordagem, o diálogo do poeta com a cidade de Recife, valendo-me 

da sua obra mais conhecida, o poema Morte e vida Severina – Auto de natal 

pernambucano. A pesquisa teve como objetivo compreender a história brasileira em um 

período de grandes transformações sociais e artísticas da década 1950, por meio de uma 

representação poética de um autor conhecido como pensador da realidade social 

nordestina do Brasil. Finalizada, a dissertação recebeu o título Ser(tão) Severino: 

Memória poéticas de João Cabral de Melo Neto (1950-1960). 

Para a efetivação desta tese, realizei, no ano de 2007, uma viagem para a 

Espanha passando por Madri, Toledo e, finalmente, Sevilha, onde fiz pesquisas junto ao 

Arquivo das Índias. Aproveitei a oportunidade e andei pelos caminhos percorridos por 

João Cabral de Melo Neto em Sevilha. Neste meu percurso, contei com a ajuda e as 

orientações do professor Pablo Del Barco, tradutor do poeta na Espanha e professor 

aposentado da Universidade de Sevilha.  Retornei a Sevilha em 2011 para finalizar o 

levantamento de dados e buscar novas percepções sobre a cidade. Também tive a 

oportunidade de conhecer Portugal e principalmente o arquivo da Fundação Calouste 

Gulbenkian, responsável pela guarda de documentos sobre a proximidade de João 

Cabral com a poetisa Sophia de Mello. 

  Convido, agora vocês, leitores, a não ficarem à deriva e embarcarem em uma 

barcaça que nos dará apoio. Esta barcaça será a vida, a vida produtiva, em ação. A vida 

do poeta-marujo, João Cabral, tanto no Brasil quanto em terras estrangeiras. 

 

O mar e a sua barcaça 

 

  A vida do poeta João Cabral de Melo Neto teve origem em Pernambuco, em 9 

de janeiro de 1920. Filho e neto de tradicionais donos de engenho, desde muito moço 



14 

 

teve interesse despertado pela palavra poética. O menino João realizava leituras da 

literatura de cordel para os funcionários do engenho de sua família. Apresentava já na 

mocidade um engajamento social que o acompanharia durante sua trajetória de poeta 

adulto.   

  Em 1930, João Cabral, filho de um oligarca de cana-de-açúcar decadente, 

integrou o momento histórico de desterro em direção à cidade e à modernidade.3 Na 

cidade de Recife, ingressou no colégio Marista onde as aulas, em verdade, para ele não 

eram excitantes. Os maristas tinham o hábito de levar para palestras escritores e 

políticos integralistas4 e João Cabral não suportava estas sessões de retórica. Sua “ilha 

no tempo”,5 nesta época, era sonhar em ser jogador de futebol. Estas ilhas, usadas para 

o prazer e vivências especiais, deixariam marcas em sua vida. 

 Em 1935, disputou o campeonato juvenil pelo América do Recife, mas o time 

terminou a competição em último lugar. Após vários jogos e na saída de um deles, os 

tiros da Insurreição Comunista6 que ecoaram pela cidade do Recife causaram grande 

susto. 

  Seu futuro como jogador foi interrompido por uma dor de cabeça crônica que 

nunca mais o deixaria, porém o ajudaria a criar a sua mais importante “ilha no tempo” 

durante o seu habitar na vida, na qual desenvolveu a produção de livros e revistas em 

uma máquina manual tipográfica. 

  Desde o início de sua produção literária, João Cabral demonstrou preocupação 

com a realização de uma obra poética fundada em uma pesquisa ponderada e minuciosa 

da vida humana. Seu sonho era ser crítico literário. A pesquisa sobre a produção criativa 

e crítica nasceu no momento de suas primeiras leituras, principalmente das obras de 

                                                 
3 GALVE, Fernanda Rodrigues. Ser(tão) Severino: memórias poéticas de João Cabral de Melo Neto 
(1950-1960). 2006. Dissertação (Mestrado em História Social) – Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, p.21. 
4 Os discursos integralistas, principalmente em Pernambuco, valorizavam os lemas do movimento: Deus 
(catolicismo), Pátria (nacionalismo) e Família (moral). De tal modo, ampliaram suas discussões sobre o 
que acreditavam ser o melhor caminho para as mudanças sociais na região e em todo o país. Conf. 
SILVA, Giselda Brito, GONÇALVES, Leandro Pereira, PARADA, Mauricio B. Alvarez (org.) História 
da política autoritária: integralismo, nacional-sindicalismo, nazismo e Fascismos. Recife: Editora da 
UFRPE, 2010, p.190. 
5 A expressão “ilha no tempo” é uma referência à obra: MACHADO, Ana Maria. Ilhas no tempo: 
algumas leituras. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004. Será discutida com mais profundidade no 
segundo capítulo.  
6 A Insurreição Comunista foi um movimento de esquerda, cuja meta era conquistar o poder e denunciar 
as corrupções no governo de Getúlio Vargas, e que eclodiu com grande força em três capitais brasileiras: 
Recife (PE), Natal (RN) e Rio de Janeiro (RJ). Em Pernambuco, a revolta explodiu no dia 24 de 
novembro de 1935.  
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Manuel Bandeira7, que marcaram o seu trabalho poético e o fariam discernir a um 

trabalho criativo e reflexivo. 

  Data de 1942 seu primeiro livro de poemas, Pedra do Sono. Sua obra ficou 

marcada por uma poesia que rompe as palavras como pedras brutas, lapidadas, além de 

trabalhar as imagens e, concomitantemente, reduzi-las para apresentar o essencial em 

sua escrita. Em 1943, prestou um concurso público e foi nomeado para o cargo de 

assistente de seleção do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), 

passando a residir no Rio de Janeiro. Nesse período, começou a frequentar os grupos 

literários dos cafés Amarelinho e Vermelhinho no Rio de Janeiro. Em 1945, lançou seu 

segundo livro – O engenheiro –, em edição financiada por Augusto Frederico Schmidt. 

Prestou um novo concurso em 1946, desta vez, para a carreira diplomática. Aprovado 

no Itamaraty, atuou sucessivamente no Departamento Cultural, no Político e na 

Comissão de Organismos Internacionais. 

  A trajetória cronológica8 da carreira diplomática do marujo-poeta tem início em 

1947, quando foi transferido, como vice-cônsul, para o Consulado Geral de Barcelona. 

Em 1950, chegou a Londres para trabalhar no Consulado Geral. Em 1952, o poeta 

voltou ao Brasil, sendo desligado de seu cargo de cônsul, para responder ao inquérito de 

subversão. Em 1956, retornou para a Espanha, na cidade de Sevilha, onde atuou como 

vice-cônsul de Barcelona, com a obrigação de fazer pesquisas históricas no Arquivo das 

Índias. Em 1958, foi transferido para Marselha, na França, com a missão de realizar 

serviços no Consulado-Geral.  

  Em 1960, retornou à Espanha, agora como primeiro-secretário da Embaixada, 

em Madri. Em 1961, voltou ao Brasil, mas logo retornou à Embaixada em Madri, ainda 

no mesmo ano. Foi transferido para Sevilha em 1962. Em 1964, mudou-se para Genebra 

e, em 1966, passou a trabalhar em Berna, como ministro-conselheiro na Embaixada da 

Suíça. Foi nomeado cônsul-geral em Barcelona em 1967.  

Em 1968, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) na vaga 

deixada por Assis Chateaubriand, tomando posse em 1969, quando também foi 

empossado embaixador em Assunção, no Uruguai. Em 1972, foi designado embaixador 

do Brasil no Senegal, onde permaneceu até 1979, quando se mudou para o Equador. Em 
                                                 
7 Poeta modernista, crítico literário e de arte, Manuel Bandeira é primo de João Cabral pelo lado paterno. 
8 A cronologia citada na tese foi extraída do livro MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: volume 
único. Organização Marly de Oliveira. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 
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1981, foi nomeado embaixador em Honduras e, no ano seguinte, foi deslocado para 

Portugal. Em 1987, foi transferido para o Rio de Janeiro, aposentando-se como 

embaixador em 1990.  

   Ao percorrer e vivenciar diferentes países e culturas, o poeta exercitou em suas 

obras um horizonte produtivo, específico e privilegiado no mergulho na escrita social e 

crítica da história.  

   História e literatura, durante muito tempo, navegaram por mares diversos. A 

princípio, o poeta João Cabral escreveu sobre a realidade do contexto social de sua terra 

natal. Versou com agudeza o sertão, a zona da mata, seus rios, o mar, o Nordeste 

brasileiro, principalmente Pernambuco, e também a Espanha, as regiões da Andaluzia e 

da Catalunha. 

             Os poemas que abrangem a realidade do Nordeste apresentam a seca como algo 

maior do que um fenômeno climático, uma forma política e desumana da sociedade, que 

retira força da existência toda a sua vida. A morte, terrivelmente presente, é uma 

desculpa para falar da vida.  Em contrapartida, ao poetizar a Espanha, João Cabral 

apresenta em seus poemas um lugar vivo, de beleza contagiante e sensual, onde as 

mulheres são representadas como poderosas forças de vida.  

           Em um dos poemas, Autocrítica, o poeta explica porque destaca principalmente 

essas duas regiões, aparentemente distintas, na sua obra poética. O território de 

Pernambuco e a da Andaluzia, e suas imagens históricas, geográficas e das cidades. 

Esses recortes são mais explorados em seus poemas e convivem perfeitamente em sua 

obra e na sua memória. Sua explicação, contudo, é pontual. As duas regiões 

conseguiram “(des) feri-lo até a poesia”: 

 

Só duas coisas conseguiram 
(des) feri-lo até a poesia: 
o Pernambuco de onde veio 
e o aonde foi 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.9  

 

                                                 
9 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2003, p. 456. 
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           João Cabral é uma mescla dessas duas realidades que leva na sua bagagem 

histórica, recheada de fortes experiências das duas regiões. Pernambuco de sua infância. 

Andaluzia de sua maturidade e de seus desafios na escrita. É possível ver sertão em 

Sevilha. 

Nota-se também, em seu percurso de escrita, fases diferentes e complementares 

na construção de sua obra poética. A primeira delas é constituída pelos poemas de 

metalinguagens, experimentais, arquitetônicos, feitos para os poetas que versam sobre o 

próprio fazer poético.10 A outra fase é participativa, apesar do mesmo rigor estético das 

obras, atinge com mais facilidade o leitor comum, pois lida com problemas universais 

do ser humano: a fome, a miséria, as diferenças sociais, as paixões e as desilusões.  

Ao percorrer as duas fases, o poeta explora principalmente as temáticas 

relacionadas à miséria, cidades, artes e a realidade nordestina de migrações. Na década 

de 1950, criou três poemas, que exemplificam esse movimento participativo: O cão sem 

plumas, O rio e Morte e Vida Severina, sobre as problemáticas sociais do homem 

nordestino11. São poemas longos cujos versos falam dos miseráveis habitantes dos 

manguezais e retirantes que percorrem o trajeto do rio Capibaribe para a cidade do 

Recife.  

  Chamados “tríptico do Capibaribe”, os três poemas explicam um enriquecimento 

gradual da voz poética do autor em uma oscilação entre o romântico e o trágico, 

utilizando homenagens à literatura de cordel e ao romanceiro ibérico em sua elaboração. 

Todos partem basicamente do mesmo motivo poético: o itinerário do rio Capibaribe 

desde a sua nascente até o mar.12 Em O cão sem plumas (1949-1950), o caminho do rio 

é narrado em metáforas. No livro O rio (1953), Capibaribe é narrador e protagonista. 

Por fim, em Morte e Vida Severina (1954-1955), o trajeto é realizado pelo retirante que 

se apresenta de forma dramática durante a travessia do agreste Pernambucano até a 

cidade do Recife. 
                                                 
10 CARDOSO, Helânia Cunha de Sousa. A poesia de João Cabral de Melo Neto e as artes espanholas. 
Belo Horizonte, 2007. Tese (doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Letras. 
11 Estes poemas foram analisados na minha dissertação de mestrado. In: GALVE, Fernanda 
Rodrigues. Ser(tão) Severino: memórias poéticas de João Cabral de Melo Neto (1950-1960). 2006. 
Dissertação (Mestrado em História Social) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
12 Durante a pesquisa para esta tese, foi possível publicar dois artigos: GALVE, Fernanda Rodrigues. 
Habitar o tempo: entre Recife, Barcelona e Sevilha de João Cabral de Melo Neto (1947-1959). Cordis, 
2011. Revista eletrônica de História Social da Cidade. Disponível em: <www.pucsp.br/revistacordis>.  
e GALVE, Fernanda Rodrigues. Mergulho poético: A Espanha e o poeta João Cabral de Melo Neto 
(1947-1950). Disponível em:  
<http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1299877115_ARQUIVO_SNHANPUH2011.pdf>. 
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Para exemplificar, em O rio, muito longe dele está “essa gente triste”, “a mais 

triste que já baixou/ a gente que a usina/ depois de mastigar largou” e que foi em busca 

do “mar” com que “sonhou”, porque: 

 

A um rio sempre espera 
um mais vasto e ancho mar. 
Para a gente que desce 
é que nem sempre existe mar, 
pois eles não encontram 
na cidade que imaginavam mar 
se não outro deserto 
de pântanos perto do mar.13  

 

  No entanto, a possibilidade de melhoria não se realiza, pois ao mudar a 

paisagem, do interior para o meio urbano, não se altera o sistema e “para essa gente que 

desce”, “nem sempre existe mar”. O mar aqui simboliza as possibilidades de uma vida 

melhor. Na “cidade”, que eles “imaginavam mar”, o que os espera é “outro deserto/de 

pântanos perto do mar”, um mar que só está a acondicionar a “boca maior”, devoradora 

da gente humilde, nesse sistema injusto.  

O rio e o mar representam possibilidades de saídas para muitos retirantes 

nordestinos que, na década de 1950, sobretudo no Recife, buscavam melhorias na vida. 

Os retirantes procuram emprego e fogem de constantes secas e da fome. Ocorre, neste 

período, uma expansão da cidade do Recife e de sua população. A população sem 

qualificação, porém, não consegue estabilidade financeira. Observa-se a degradação 

humana de suas condições de existência na cidade.  

A cidade em si, como relação social, torna-se criadora de pobreza, tanto pelo 

modelo socioeconômico, de que é o suporte, como por sua estrutura física, que faz dos 

habitantes das periferias, mangues, pessoas ainda mais pobres. Um círculo vicioso de 

injustiças sociais e políticas se estabelece. Em uma entrevista, João Cabral apresentou 

seu olhar a respeito desta situação de seca e representação literária feita por escritores 

nordestinos: 

[...] Evidentemente há dois Nordestes. O romance de Ariano Suassuna 
mostra esse Nordeste do sertão, místico, feérico, fabuloso. Acontece 
que Ariano é um sertanejo paraibano e eu sou nascido e criado na 
Zona da Mata. Meu contato com o sertão, na infância e adolescência, 
foi o contato com o retirante que fugia para o litoral por causa da seca. 

                                                 
13 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2003, p.142. 
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Mas compreendo que, para um sertanejo, nem tudo seja seca, pelo 
menos nos intervalos entre as secas [...] 14  

 

             Os poemas de João Cabral são construídos na sua base de exemplos 

geográficos, além de históricos. Neles está presente a geografia física, que apresenta as 

questões regionais, a descrição do rio, seu estuário, seus mangues e o processo de seu 

desaguamento no mar. E também a geografia humana, que critica não só  as condições 

sociais e econômicas do homem que habita suas margens, mas a violência velada do 

homem contra ele próprio.  

       O rio e o mar representam em seus poemas o que o homem faz deles, como é 

feito na sociedade. Lugares de exploração, de negação e de transformação do ser que o 

habita. O mergulho na obra do poeta permite analisar o meio ambiente, não distante das 

questões humanas, pois em seus poemas ambos são discutidos a um só tempo e, em 

muitos momentos, até confundidos. Não é possivel determinar onde um termina e o 

outro começa.  

Na obra do poeta-marujo o rio e o mar são símbolos que ganham discursos 

permeados pela crítica feita às injustiças realizadas ininterruptamente pela política que 

cria seus próprios “rios” e “mares” e que, em muitos momentos, privam-nos de 

discursos. 

Valendo-se dessas reflexões sociais apresentadas nos três poemas, João Cabral 

mantém um ponto de crise entre a obra de arte em si e a obra de arte como organismo de 

aprimoramento da sociedade. Tal contradição está constantemente presente e impregna 

toda sua escrita. Assim, a reflexão sobre arte e sua intersecção na sociedade e na história 

será constantemente discutida no decorrer da tese. 

Um autor como João Cabral que, em alguns momentos, é definido como poeta 

situado no tempo, mas não sitiado por ele, é capaz de escrever as marcas da recusa, da 

negação e da crítica social. Os poemas apreendem os problemas sociais e políticos que 

encontram universalidade e proximidade com a realidade brasileira. É uma forma 

                                                 
14 Entrevista a Luiz Ricardo Leitão.  Manchete, Rio de Janeiro, 10 nov.1973,MELO NETO apud 
ATHAYDE, Félix de. Idéias fixas de João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/FBN; 
Mogi das Cruzes, SP: Universidade de Mogi das Cruzes, 1998, p.64. 
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peculiar de mimese criada pelo poeta em que a realidade do povo nordestino é descrita e 

refletida de maneiras aparentemente tão diversas, mas cada dia mais próximas dos 

leitores, independentemente do momento histórico em que lêem.  

    É interessante notar que João Cabral não buscava uma aceitação fácil do leitor, 

pois dizia não criar poemas cantados, feitos para embalar. “Eu procuro uma linguagem 

em que o leitor tropece não uma linguagem em que ele deslize”, disse em entrevista a 

José Geraldo Couto.15  

A palavra poética é história, considerando o seu sentido de um produto social e 

de uma condição de existência da sociedade. Octavio Paz define: “A história é o lugar 

de encarnação da palavra poética. O poema é um produto histórico, é criado pelo 

homem, filho do tempo, do espaço e da cultura”.16 O uso da cultura é visto no poema 

como movimento da totalidade social de universalidades. A cultura é espaço relevante 

de luta, liberdade e uma rota necessária para a mudança da tradição imposta. O que se 

vê na obra poética de João Cabral é a história com todas as suas enormes limitações 

assimilando a cultura como fonte de compreensão do social: 

 [...] o poema, ser de palavras, vai mais além das palavras e a história 
não esgota o sentido do poema; mas o poema não teria sentido – nem 
sequer existência – sem a história, sem a comunidade que o alimenta e 
a qual alimenta.17  

  

  Na tese, a palavra poética é empregada sob uma perspectiva histórica em dois 

sentidos complementares, inseparáveis e contraditórios: no sentido de constituir um 

produto social, e no sentido de ser uma condição prévia à existência da sociedade e de 

sua cultura. Por exemplo, João Cabral refere-se à sua escrita a respeito da sociedade 

nordestina que viria do seu olhar distante e da sua memória interligado, sobretudo, com 

base no conhecimento da literatura e cultura espanhola, conforme explicou em 

entrevistas: “A Espanha deu-me um afastamento suficiente, não excessivo, para poder 

escrever sobre o Nordeste e a carreira [diplomática] libertou-me do provincianismo de 

muitos dos meus contemporâneos”.18 Em entrevista João Cabral esclarece:  

                                                 
15 Entrevista de João Cabral de Melo Neto a José Geraldo Couto. In: Caderno Mais! Folha de S. Paulo, 
25 mai. 1994. 
16 PAZ, Octavio. A Consagração do Instante. In: ______ . Signos em rotação. São Paulo: Perspectiva, 
1996, p. 51-62. 
17 Idem, p.60. 
18 MELO NETO, João Cabral de. [Diário Popular. Lisboa, 07 jun.1968] apud ATHAYDE, Félix de. 
Idéias fixas de João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/FBN; Mogi das Cruzes, SP: 
Universidade de Mogi das Cruzes, 1998, p.31. 
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Quando cheguei à Espanha, comecei a estudar sistematicamente a 
literatura espanhola, o que me libertou da influência francesa que eu 
tinha por causa do Willy Lewin e, ao mesmo tempo, abriu horizontes 
amplos para mim. Isto porque o espanhol, apesar de ser o povo da 
Inquisição, o povo católico, tem a literatura mais realista do mundo. 
Perceber isso foi algo da maior importância para mim, para reforçar 
meu anti-idealismo, meu antiespiritualismo, meu materialismo.19 

             

Estas declarações demonstram que há, em João Cabral, o anseio de assimilação 

de sua arte conforme os padrões europeus, especialmente espanhóis, com os quais 

conviveu por 13 anos. As cartas enviadas aos poetas Manuel Bandeira, Carlos 

Drummond de Andrade e Clarice Lispector, na época em que morava em Barcelona, 

revelam um contato intelectual muito grande com os escritores da Espanha, o que o 

tornava, diante de seus conterrâneos, uma espécie de porta-voz da literatura espanhola 

daquele momento. 

           Durante a navegação poética na obra de João Cabral, relatada na tese, será 

possível seguir, principalmente, outros livros produzidos nas décadas de 1950 e de 

1960, como Paisagens com figuras, Quaderna e Serial. Os percursos de análise desses 

poemas serão feitos de uma margem a outra nas vivências do poeta.  Será possível ”dar 

a ver” a proximidade entre sua vida e obra. Do texto emerge a vida em uma rota literária 

navegável. 

           A obra Paisagens com figuras (1954-1955), escrita no período em que o poeta 

esteve no Recife, é considerada seu “tempo espanhol”: poemas nos quais as paisagens 

nordestinas e espanholas são banhadas por suas experiências. É possível, em seus 

poemas, vincular imagens da Espanha e do Brasil. Os poemas são acompanhados de 

algumas paisagens espanholas que permeiam a obra, mas é Pernambuco que vem à tona 

no mar de temáticas, apresentando seus “cemitérios” também como um símbolo 

metafórico, porque, como se observa, no poema Cemitério pernambucano (Nossa 

Senhora da Luz), estar morto em vida é inalterável na região nordeste do Brasil: 

 
Nessa terra ninguém jaz, 
pois também não jaz o rio 
noutro rio, nem no mar 

                                                 
19 MELO NETO apud NUNES, Maria Leonor. JL - Jornal de Letras, Artes e Idéias. Lisboa, nº 448, 
fev/1990, p 5-10. 
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é cemitério de rios. 
Nenhum dos mortos daqui 
vem vestido de caixão. 
Portanto, eles não se enterram, 
são derramados no chão. 
Vêm em redes de varandas 
abertas ao sol e à chuva. 
Trazem suas próprias moscas. 
O chão lhes cai como luva. 
Mortos ao ar-livre, que eram, 
hoje à terra-livre estão. 
São tão da terra que a terra 
nem sente sua intrusão.20 

 

               Os cemitérios21 são retratados nos poemas como locais de reflexão a respeito 

da vida e das condições sociais desiguais que envolvem os homens, tanto na morte 

quanto em vida. Em contrapartida, também em Paisagens com figuras, o poeta navega 

para a Andaluzia, na Espanha, onde lhe atraem o canto, a dança, as touradas. Mas, nos 

poemas referentes à Espanha, não estão presentes apenas as preocupações com as 

denúncias das condições desumanas da sociedade franquista, como também a beleza 

que representa as cores da vida e das paixões humanas.  

              O texto poético analisado na tese deve ser apreendido de forma crítica e 

histórica. Como obra de arte, a poesia exige um tipo de percepção ética e estética ao 

trabalhar o sentido de compreensão e de debate à medida que tenta alcançar as intenções 

ou o sentido de algo às margens da margem da história.  

            Outro livro analisado será Quaderna (1956-1959), em que o poeta faz da 

imagem o núcleo dos poemas. Uma maré de vida ativa. Pode-se observar nesse livro o 

baú secreto da experiência e de sentidos da vida. Em afinidade a Cuaderna via, 

explicada por João Alexandre Barbosa como “um tipo de estrofe usada principalmente 

nos séculos 13 e 14 e composta de quatro versos alexandrinos de uma só rima” 22, é 

marcada como o recurso formal mais utilizado nos textos de raízes populares de João 

Cabral. Como exemplo um trecho poema referente ao Cemitério Alagoano: 

 

                                                 
20 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2003, p.159. 
21 O tema cemitério se repete na sua obra em múltiplos outros poemas, como: No cemitério de Mondrian, 
Túmulo de Jaime II, do livro Museu de Tudo (1966-1974); Cemitério na Cordilheira e Cemitérios 
metropolitanos, de Agrestes (19981-1985); Cemitério alagoano (Trapiche da Barra), Cemitério 
paraibano (Entre Flores e Princesa), Cemitério pernambucano (Floresta de Navio) e  
Cemitério pernambucano (Custódia), todos de Quaderna (1956-1959). 
22 BARBOSA, João Alexandre. João Cabral de Melo Neto. São Paulo: Publifolha, 2001, p.59. 
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Sobre uma duna da praia 
O curral de um cemitério 
Que o mar todo dia, todos, 
Sopra com vento antissético. 
Que o mar depois desinfeta 
Com água de mar, sanativa, 
E depois, com areia seca, 
Ele enxuga e cauteriza.23 

 

            Além do poema em imagem, João Cabral pratica os princípios de Berceo, no 

qual o poeta nos proporciona uma condição de imagem da região nordestina, do povo, 

dos costumes e apela para conceitos sensoriais. A arte é entendida aqui como a ética dos 

nossos afetos, de nossas paixões e é feita em imagens e discursos poéticos. O professor 

Ibaney apresenta em sua pesquisa como é possível ampliar o que é dito ou cantado, a 

singularidade da vida e a expressão “imediatidade afetiva”: “O lado anímico da vida se 

manifesta pelo tom ou lugar em que a voz fala, portanto, por engendrar e revelar 

sentimentos no falar comum e usual, a região do dizer é percebida e disposta como 

fundamento do canto [...]”.24 Discernir o que é sentido em objeto de arte está no poeta 

determinado não para negar suas relações sociais e pessoais, bem pelo contrário é 

compreender-las em seu preciso triunfo na dinâmica da vida na voz dada a sua escrita. 

            Em outro livro, Serial (1959-1961), João Cabral os poemas escreve em série, 

apresentando-os com uma percepção sensorial da passagem do tempo.  São poemas 

divididos em quatro partes que só ganham sentido em conjunto. Um exemplo é o poema 

O Alpendre do canavial: 

Do alpendre sobre o canavial 
A vida se dá tão vazia 
Que o tempo dali pode ser 
Sentido: e na substância física 
[...] o tempo então é mais que coisa: 
É coisa capaz de linguagem, 
E que ao passar vai expressando 
As formas que tem de passar-se.25 

 

              No alpendre, o tempo oscila entre a vida e à morte, a tristeza e alegria. Tempo 

sem surpresas, rotineiro. São momentos variáveis em que transcorre a vida e nos quais o 

                                                 
23 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2003, p.225. 
24 CHASIN, Ibaney. O canto dos afetos: um dizer humanista. São Paulo: Perspectiva, 2004, p.47. 
25 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2003, p.327.  
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poeta evoca o tempo e revive o momento perdido. A longa trajetória esta guiada pelo 

tempo das experiências e dificuldades do ato de escrever. 

           O texto poético analisado na tese deve ser apreendido de forma crítica e histórica. 

Como obra de arte, a poesia exige um tipo de percepção ética e estética ao trabalhar o 

sentido de compreensão e de debate à medida que tenta alcançar as intenções ou o 

sentido de algo às margens da margem da história. Observa-se, na leitura dessas três 

obras, que as palavras ganham profundidade quando o que é falado e sentido é 

misturado pelo social. Há uma pluralidade de formas a serem problematizar na relação 

da história com a literatura. Como o poeta define:  

 

Embora [meu poema] não fale de mim, meu ser deve estar refletido 
naquilo. Por menos que se queira, se deixa a impressão digital. Nunca 
fiz poesia confessional, me contemplando, olhando para o meu 
umbigo. Sempre falei das coisas, do mundo exterior. Eu me pergunto: 
por que escolhi tal coisa e não outra? Existe aí, a minha presença. 
Indireta, mas existe.26 

 

         A prática da escrita poética de João Cabral se realiza na sua produção textual e 

representa uma história definida pelas leituras e pelo trabalho contínuo de construção, 

de repetição e de crítica. Uma história que se divisa com o exercício da produção 

literária. Em outros termos, não é João Cabral que se aproxima da história, mas a 

história expressa na historiografia que pode eleger João Cabral seu parceiro de trabalho.  

           É com base na percepção da fecundidade das maneiras de problematizar história 

e literatura que esta tese procura estimular, não apenas a entrada da Literatura na 

História, ou vice-versa, matérias pertinentes a serem tratadas, mas o diálogo entre as 

artes, principalmente da poesia, considerado de igual importância em relação às áreas 

que se ocupam delas como as Artes Plásticas, Geografia e Arquitetura.  

           Por este motivo, buscou-se, por meio da vida do poeta João Cabral e de sua obra, 

diferentes formas de diálogos poéticos, refletidos na estrutura da tese: divida em três 

capítulos, nos quais são tratadas questões teóricas, contextos históricos, análises de 

textos e de imagens poéticas ao mesmo tempo. 

                                                 
26 ATHAYDE, Félix de. Idéias fixas de João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/FBN; 
Mogi das Cruzes, SP: Universidade de Mogi das Cruzes, 1998, p.45. 
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           Em outra escala, em um novo porto, parte-se de alguns olhares sobre trabalhos já 

realizados acerca do poeta João Cabral em diversas áreas do conhecimento. Olhares 

possíveis e favoráveis para o mergulho poético-histórico durante a trajetória da tese. 

            A dissertação de mestrado, João Cabral de Melo Neto a poética da objetividade, 

de Erson Martins27, apresenta parte da análise da essência da composição cabralina. Ele 

mostra a natureza dialética na construção poética de João Cabral. A integração destes 

fatores tem por base a crítica da realidade objetiva. Desde o conjunto de atitudes do 

escritor frente à atividade artística até a forma abstrata do pensar e tornar concreta a 

relação de assimilação do real. 

           O que Erson Martins destaca da obra poética de João Cabral não é o simples fato 

de operar com dados do real, mas entender a dialética do real no seu movimento 

concreto e dinâmico. A realidade é geradora de lembranças que marcam a memória e a 

sua ordenação opera parte do processo de construção do poema, sem os quais a 

estruturação poética das palavras desembocaria na abstração. 

           Outro olhar é o da semiótica. Sem pretensões de questionar a leitura semiótica 

conferida por Gláucia Gomes da Silva28, o que interessa salientar é o aspecto conclusivo 

da reflexão quanto ao enlaçar do objeto de estudo. A autora apresenta o poeta João 

Cabral valendo-se de três discussões a respeito do simbólico, do imaginário e do real. O 

tema real na obra poética é demonstrado através de como o artista pensava a poesia, 

transformando-a em uma obra de arte, dando vez à palavra como materialidade, 

ferramenta de trabalho. Já a abordagem do tema simbólico busca elementos da 

paisagem regional em que o poeta rigorosamente fez uma universalização poética. E o 

tema imaginário é apresentado através de como o poeta refletiu na sua obra a ideia do 

fazer artístico. 

           Em outro porto, observa-se o poeta em um trabalho de Cristiano Anderson29 que 

estabelece um diálogo interdisciplinar entre literatura e teologia no qual avalia a 

abordagem teológica dos versos Morte e Vida Severina e a fragilidade humana diante do 

                                                 
27 OLIVEIRA, Erson Martins de. João Cabral de Melo Neto a poética da objetividade, a construção 
dialética e a dialética da construção. São Paulo, 1992. Dissertação (Mestrado em Letras) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 
28 SILVA, Glaucia Gomes da. Leitura de uma certa poética: Cab(r)al São Paulo: 1997. Dissertação 
(Mestrado em Semiótica) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 
29 BAHIA, Cristiano Anderson.  Utopia "Severina": denúncia profética e esperança em João Cabral de 
Melo Neto.  São Paulo: 2001. (Mestrado em Teologia) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP). 
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sofrimento e da morte. O trabalho analisa o sujeito: a personagem Severino, na sua 

relação consigo mesmo, em busca de sua origem e identidade, com o sentido de sua 

vida, com as pessoas que o ameaçam; com os desafios ao sair do sertão nordestino, com 

suas esperanças. 

              Ainda navegando por mares do sagrado, outra pesquisa importante é do 

professor Waldecy Tenório, A Bailadora Andaluza, a explosão do sagrado na poesia de 

João Cabral.30 Em seu texto, Waldecy apresenta uma análise do poema Bailadora 

Andaluza e sua relação com a dança e a religião no qual mostra um poeta criador de 

uma dançarina que tem “gestos de fogo, a natureza faminta do fogo e, como o fogo, o 

gosto de chegar ao fim”. Assim, seu olhar procura uma razão na poesia que não se 

delimita à poesia da razão, mas que envolve uma ética da solidariedade que o pensador 

identifica como um movimento de religiosidade. 

            Curiosamente, em outros mares, o escritor João Alexandre Barbosa31 salienta 

que a obra de João Cabral não se desfaz de uma intensa historicidade. Para o autor, ler a 

realidade do poema é sempre refazer a história e, por isso, metalinguagem e história se 

interpenetram na obra de João Cabral. A historicidade de sua poesia está sempre 

apontando para dois espaços fundamentais, o de sua circunstância social e histórica e o 

da história da linguagem. 

           No livro A poética do silêncio32, Modesto Carone apresenta um ensaio que 

atravessa poemas de João Cabral e de Paul Celan, um nordestino, outro judeu romeno 

de cultura alemã. Autores que sabiam da existência dos campos de concentração na 

Europa e da existência de comedores de barro no nordeste brasileiro. O ensaio se depara 

com a obra A educação pela Pedra, de João Cabral, no qual é relatado o trabalho do 

poeta como transformador, uma vez que usa a poesia como instrumento crítico. É a 

distância que o poeta guarda, ou finge guardar, em relação ao seu tema, antes figura que 

drama, que dá-lhe margem para continuar a produzir uma dicção que se avizinha do 

andamento didático, interrompido apesar de dúvidas e interrogações: quem “fala de” ou 

“fala contra” a vida. João Cabral tem sempre na mira um objetivo posto severinamente. 

                                                 
30 TENORIO, Waldecy A bailadora andaluza: a explosão do sagrado na poesia de João Cabral. São 
Paulo: 1995. Dissertação (Doutorado em Teologia) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP).  
31 BARBOSA, João Alexandre. A imitação da forma: uma leitura de João Cabral de Melo Neto. São 
Paulo: Duas Cidades, 1975. 
32 CARONE, Modesto. A poética do silêncio: João Cabral de Melo Neto e Paul Celan. São Paulo: 
Perspectiva, 1979. 
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           No entanto, como o próprio poeta dizia em pleno mergulho em seu livro 

Educação pela pedra: "Como um ser vivo/ pode brotar/ de um chão mineral?" Do 

espetáculo da vida de João Cabral, pergunta-se: como pôde esse ser, arrasado pela 

importante luta contra o que se diz emocional, nortear-se no sentido da poesia de arte, 

humana e resistente ao tempo?  A resposta a esta questão não pode ser indigna. É a 

resposta que os seus críticos, os estudiosos de vários países procuram sem cessar ao 

aprofundar o conhecimento de seus parâmetros interiores e de suas circunstâncias 

existenciais. 

          No mar dos estudos das Letras encontra-se a tese da professora Helânia Cunha de 

Sousa Cardoso, intitulada A poesia de João Cabral de Melo Neto e as artes.33 Neste 

trabalho, a pesquisadora indica a leitura da poesia de João Cabral de Melo Neto e a sua 

relação com as artes espanholas e apresenta os modos de organização da linguagem 

cabralina em comparação com formas e tensões estruturais empregadas nas linguagens 

da arquitetura, da literatura, da pintura, da dança e da música espanholas.  

             Também é salutar navegar e observar os escritos do historiador Sérgio Buarque 

de Holanda sobre seu interesse pelo poeta, a exemplo do livro Cobra de vidro, no qual o 

historiador, ao ler João Cabral, depara-se com um autor que aparece presente de corpo 

inteiro e com grande habilidade técnica, apresentado como um homem perseverante em 

demonstrar os contraste do Brasil e sua identidade. De outro lado, Sérgio Buarque 

apresenta o autor com: 

[...] as expressões mais concisas permitindo um maior ajuste entre 
idéias e ritmo torna-se o recurso inevitável para quem, como este 
poeta, visa só abolir a embriaguez, domar o mistério, como impedir 
que seu verso se alimente do entulho acumulado na vala comum das 
formas feitas. O propósito que se atribuiu de superar todos os 
automatismos o que vem da divina inspiração tanto como o que 
depende do costume e da memória – requeria, com a parcimônia de 
efeitos decorativos, uma correspondente paximonia de palavras. 34 

 

            No trabalho de seu colega Antônio Houaiss, são apresentadas as obras de 

Drummond mais seis poetas35, entre eles João Cabral de Melo Neto. Houaiss ressalta a 

                                                 
33 CARDOSO, Helânia Cunha de Sousa. A poesia de João Cabral de Melo Neto e as artes espanholas. 
Belo Horizonte, 2007. Tese (doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Letras. 
34 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Branco sobre branco In: _________. Cobra de vidro. São Paulo: 
Editora Perspectiva, 1978, p. 167-80. 
35 HOUAISS, Antônio. Drummond mais seis poetas e um problema. Rio de Janeiro: Imago, 1976, p. 203-
227. 
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forma de trabalho dos poetas, que “como traço sistemático de sua poética, um sadio 

espírito de originalidade e de pesquisa, estão presentes em toda a sua produção, o que 

lhe vem emprestando feição própria a cada momento de sua periodização”. Houaiss 

define João Cabral como um autor misterioso, hermético e de predominância 

acintosamente plástica, o que dá sentido pictural e até arquitetônico de muitos dos seus 

poemas e o que é condição previa de conhecimento para que o leitor possa percebê-los. 

           Após percorrer um pouco os vários olhares de pesquisadores de múltiplas áreas 

do conhecimento, é chegada à hora da partida. A tese baliza-se na visibilidade da obra 

de João Cabral e na inquietação de tornar mais próximo seus significados e os processos 

históricos que os constituem. 

        Os equipamentos metafóricos imprescindíveis para a jornada na leitura da tese são 

a bússola, manômetro e lanternas. Esses instrumentos simbólicos serão os conjuntos 

materiais representativos da divisão dos três capítulos. 

           O primeiro capítulo é o das lanternas que iluminam o caminho do mar da vida 

quando não há estrelas. Essas lanternas são especiais, pois constituem a base teórica 

desta aventura. O segundo capítulo é o da bússola, importante para a localização de qual 

parte do oceano Atlântico e em qual continente está refletida a vida do poeta, pois ora 

estaremos no Brasil, ora na Espanha. E, por fim, o terceiro capítulo será o do 

manômetro que marca a duração do mergulho e controla o suprimento de ar; funcionará 

como o contexto vivenciado e experimentado pelo poeta-marujo. Nesse sentido, para o 

nosso mergulho poético, é imprescindível saber respirar, sentir, admirar e refletir. 

           Esses materiais metafóricos de ordenação da pesquisa nos guiam como as 

estrelas no mar e servem de indicação das questões que examino. Com este objetivo 

será permitido investigar uma grande gama de questões sociais e culturais abrangidas 

pela história e vivenciadas por Cabral através de sua obra poética.  

           Mergulha-se em mares teóricos nessa pesquisa, fazendo menção, em especial, à 

importância polifônica, mimética, dialógica e estética da obra de João Cabral. Como um 

grande farol que orienta os marinheiros, essas teorias estabelecem uma interação entre o 

verbal e o visual, explorado no primeiro capítulo. 

            No segundo capítulo, a bússola irá nortear o trabalho realizado por João Cabral 

como diplomata, tipógrafo, editor, poeta e historiador, além do navegar histórico por 

mares das principais cidades na vida, visão e construção da obra poética de João Cabral 
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de Melo Neto: a cidade de Sevilha, feminina, andante e misteriosa; e a cidade de Recife, 

máscula, severa e áspera. Todos esses assuntos serão permeados pelo contexto político e 

social, em particular do Brasil e Espanha. Estão em pauta também as discussões 

literárias e artísticas apresentadas pelo poeta em congressos com os títulos: Como a 

Europa vê a América e Da função moderna da poesia. 

           Posteriormente, no terceiro capítulo, o manômetro será usado no encontro do 

poeta com amigos catalães, brasileiros e portugueses e a história de seus respectivos 

países. Amigos como Murilo Mendes, Joan Brossa, Antoni Tàpies, Miró e Sophia de 

Mello.  

Nas considerações finais, apresentarei reflexões que funcionarão como uma 

tentativa de transmitir o quanto se pode aprender com a arte literária em mares 

históricos. 

          A tese se propõe a apresentar maneiras de pensar a Arte, Literatura, a História, as 

cidades e a sociedade partindo-se do poeta João Cabral. Espero que esta pesquisa possa 

incentivar e facilitar o prazer e a compreensão do modo de fazer História através do uso 

de uma obra literária e de uma biografia.  
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Capítulo 1: 
 

AS LANTERNAS 
 

 

 
O tempo então é mais que coisa: 
é coisa capaz de linguagem,  
e que ao passar vai expressando 
as formas que tem de passar-se36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2003, p.329. 
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1.1 A busca de polifonia em literatura 

             

Algumas lanternas cujos fachos de luzes são visíveis a longas distâncias 

conduzirão a navegação. Como é enxergar o poeta e a obra acerca da vida? Acender e 

apagar. Revelar e esconder. 

            O modo como o poeta vê o mundo histórico e cultural que o cerca rompe o 

espaço, o tempo, as múltiplas manifestações da linguagem na arte. Por meio de uma 

leitura ampla e integrada do mundo ao seu redor, impressa na poesia, torna concreta a 

dialética entre a cultura e a literatura, procedimento aludido por Bakhtin em sua obra 

Estética da criação verbal:  

A ciência literária deve, acima de tudo, estreitar seu vínculo com a 
história da cultura. A literatura é uma parte inalienável da cultura, 
sendo impossível compreendê-la fora do contexto global da cultura 
numa dada época. Não se pode separar a literatura do resto da cultura 
e, passando por cima da cultura, relacioná-la diretamente com os 
fatores socioeconômicos, como é pratica recorrente. Esses fatores 
influenciam a cultura e somente através desta, e junto com ela, 
influenciam a literatura.37 

             

O poeta João Cabral exerceu, com extrema e convincente liberdade, o diálogo 

crítico ao arrastar para obra poética a sua experiência de leitura da realidade, seja nas 

artes visuais e na própria poesia. Como ele próprio define: 

Literatura não é só o ato de captar na obra literária uma determinada 
coisa: há a contraparte, que é a capacidade de comunicar a coisa 
captada. [...] o critério para saber se a coisa foi bem expressa é 
justamente a possibilidade de que ela tenha sido comunicada a outras 
pessoas além do artista.38 

  

            Ao perceber tal visibilidade na poesia de João Cabral e proferir essa 

convergência à preocupação em tornar mais próximos da apreensão dos seus 

significados, percebe-se, em sua obra, que a ideia de que o poeta pernambucano deva 

apresentar uma proposta artística que problematize o social, ao combater o 

sentimentalismo e ao determinar um novo tipo de objetivo para a construção de sua 

                                                 
37  BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal.  São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 362. 
38 MORAES, Vinícius de. Manchete, Rio de Janeiro, 27 jun., 1953. MELO NETO apud ATHAYDE, 
Félix de. Idéias fixas de João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/FBN; Mogi das 
Cruzes, SP: Universidade de Mogi das Cruzes, 1998, p.56. 

 



32 

 

poesia seja o essencial na sua escrita. Uma objetividade balizada pelo realce na pesquisa 

estética, ético e político-social que fuja do tradicional “mar agitado” da história. 

Observando a escrita, como espaço de assimilação da realidade, a professora Antônia 

Torreão Herrera, explica: 

[...] sua questão é como não dizer esse Nordeste, já todo ele 
mediatizado pela interferência do ficcional de excessivo peso 
conteudístico, semantizado sentimentalmente numa ilusão mimética 
que imagina o signo transparente e capaz de fazer por ele falar o real 
como um dado a priori. Resta ao poeta instaurar uma nova linguagem 
como novo modo de ver – uma “forma fecunda em idéias”, que possa 
dar a ver nela a realidade – , e que não se propõe a dizer. 39 

 

             No mergulho-poético, os textos, em muitos momentos críticos de João Cabral, 

revelam a necessidade de repensar a função da poesia de seu tempo e introduzir em sua 

obra pelo menos uma das seguintes maneiras de pensar: “captar mais completamente os 

matizes sutis, cambiantes, inefáveis, de sua expressão pessoal” e “apreender melhor as 

ressonâncias das múltiplas e complexas aparências da vida moderna”.40 

         Estas utilizações dos documentos poéticos, muitas vezes fontes primárias, 

transbordam não só os limites em termos de conteúdo, mas abarcam também a forma do 

texto, uma vez que o efeito causado acaba aproximando o texto literário do histórico, 

como demonstra ainda Hayden White: “Os documentos históricos não são menos 

opacos do que os textos estudados pelo crítico literário. Tampouco é mais acessível o 

mundo figurado por esses documentos”.41 

          As artes aqui tratadas provêm do espaço entre o artista e o mundo no qual se 

interpõe algo necessário entre ele e o ambiente habitado: a provocação. Um mergulho-

poético composto por provocações onde a arte assimila e gera a vida, quase como um 

complemento dos sentidos para a construção de uma inadequação de um saber 

tradicional, muitas vezes, imposto na realidade. A literatura provê ou oferta para o 

espaço de interpretação do mundo. 

                                                 
39 HERRERA, A. T. A ética da construção literária em O Cão sem plumas, de João Cabral de Melo 
Neto. Quinto Império - Revista de Cultura e Literaturas de Língua Portuguesa, Salvador, v. 5, 1995, p. 
149-164.  
40 Este é ponto de vista do poeta, ao tratar da função moderna da poesia, em 1954. Cf. CARDOSO, 
Helânia Cunha de Sousa. A poesia de João Cabral de Melo Neto e as artes espanholas. Belo Horizonte, 
2007, p.22. 
41 WHITE, Hayden. Trópicos do discurso: ensaios sobre a crítica da cultura. São Paulo, Editora da 
Universidade de São Paulo, 2001. 
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               Ao falar de espaço, diz-se muito sobre a experiência de tempo, numa crítica à 

um período característico, que é o momento do intervalo, da provocação, da observação 

ou do mergulho na vida. Na objetivação da tese, discuti-se o sentido crítico sobre o 

espaço e o tempo pensados pelo poeta pernambucano, além de iluminar e visualizar na 

obra poética, as influências sociais e históricas e suas principais bases teóricas como 

polifonia, mimese e termos afins.  

            Sob esses pontos de vista, é possível “dar a ver” que o fato não exprime apenas 

uma forma de organizar o texto com algumas indicações de objetividade que precedem 

a produção poética de João Cabral, mas também como utiliza as palavras concretas42 e 

imagens em sua escrita. Percebe-se que a valorização da imagem na obra do poeta 

pernambucano, em muitos momentos, é poética.  

            A poesia de João Cabral é observada por ele próprio como um texto que 

proporciona um tempo visual da realidade. Em virtude dessas afirmações, é necessário 

notar que o ato de solidificar o pensamento como imagem vai além da simples 

preocupação com o fazer artístico, pois visa a alcançar as sensações dadas pela 

experiência do social. João Cabral apresenta como a sua poesia se torna mais visual ao 

falar da influência de seu amigo Murilo Mendes em sua obra:  

 
Pois bem: creio que nenhum poeta brasileiro me ensinou como ele a 
importância do visual sobre o conceitual, do plástico sobre o musical 
(a poesia dele, que tanto parecia gostar de música, é muito mais de 
pintor ou cineasta do que de músico). Sua poesia me ensinou que a 
palavra concreta, porque sensorial, é sempre mais poética do que a 
palavra abstrata, e que assim a função do poeta é dar a ver (a cheirar, 
a tocar, a provar, de certa forma a ouvir: enfim, a sentir) o que ele quer 
dizer, isto é, dar a pensar. 43 

             

A palavra concreta, para João Cabral, é sensorial e visual e mais poética do que a 

palavra abstrata, pois a “palavra concreta é a palavra percebida pelos sentidos e a 

palavra abstrata é a palavra que se atinge pela inteligência. Eu tenho a impressão de que 

a poesia é uma linguagem que se dirige à inteligência, mas através dos sentidos. Uma 

                                                 
42 As palavras concretas tomam força no Brasil com um grupo de poetas do Noigrandes, formado por 
Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos. Assim, como o ideal plástico, a poesia 
concreta afastava-se dos suportes semânticos e sintáticos que permitiam uma leitura mais discursiva, 
aproximando-se mais da estrutura visual na escrita. João Cabral, embora nunca tenha feito poesia 
concreta no sentido atribuído pelo grupo Noigrandes, revelava sua preocupação com a materialidade da 
palavra, precedente à ascensão do movimento no Brasil. 
43 MELO NETO, João Cabral de. In: Estrela, Arnaldo Estrela, Jornal Zero Hora, Porto Alegre, 19 
jan.,1976. 
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palavra concreta é muito mais sensorial que uma palavra abstrata” 44 Além de Murilo 

Mendes, nota-se que essa intenção em organizar sua escrita pela solidez das palavras 

também acontece em outras leituras de vida feitas pelo poeta. Essas experiências serão 

apresentadas nos outros capítulos desta tese. 

            A obra poética decorre do espaço entre o artista e o mundo, naufrágio ou 

navegação, desse estar no mundo. No espaço, o poeta insere algo necessário entre si e o 

mundo, e que possibilita uma construção na comunicação. O espaço da escrita é vital; é 

o espaço da inadequação, do desequilíbrio, da provocação, do “dar a ver” das 

possibilidades. Na obra poética, acontece a crítica, a poesia pensa esse espaço social 

vivo e pulsante e a examina. Ao explicar a função da poesia na sociedade, em fevereiro 

de 1970, João Cabral voltou a discorrer sobre como esta atividade é possível, em 

entrevista a Ruiz Nestosa: 

[...] la poesia cumple una gran función en la sociedad 
contemporánea. Pero es la misma función que cumple toda la 
actividad intelectual, y no que hay buscarle, de ningun modo, una 
función especial y diferente. No hay por qué atribuirle una función 
específica como pretenden muchos, y com ella se puede hacer todo lo 
que se puede hacer con todos los otros géneros. La única función de 
la poesia es decir la verdad. No mentir, como todo el arte. Y la única 
obligación del intelectual es para con la verdad [...] Para mí, el viejo 
y contravertido tema del intelectual y el compromiso, se reduce a lo 
que decía: compromiso com la verdad. El artista no debe 
comprometerse com ninguna ideologia, aun cuando algunos creen 
que deben comprometerse con un partido político. Es cierto que la 
verdad no es algo absoluto.Pero la obrigación del artista es decir 
aquello que él cree, la verdad de cada uno. Si el artista se 
compromete con un partido político, pierde su libertad ya que ese 
partido le impone una línea, y no se puede hablar entonces, com 
sinceridad, de una verdad que se le impone a uno[...],/De todos 
modos, creo que lo mas importante para un artista es conocerse de 
manera exhaustiva para no hacer algo para lo qual él no está 
habilitado. Y esto es importante, pues el artista tiene muchísimas más 
posibilidades de equivocarse por que es muy sensible a la moda. [...]/ 
Pero la literatura es algo pendular. Hoy los jóvenes se reúnem 
alrededor de mi poesia y no se acuerdan de Schmidt. Mañana se 
reunirán de nuevo alrededor de él y se olvidarán de mi. Y asi 
sucesivamente [...].45 

               
                                                 
44 MELO NETO, João Cabral de. In: CARVALHO, Carlos. 34 Letras, Rio de Janeiro, n.3, 1989. apud 
ATHAYDE, Félix de. Idéias fixas de João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/FBN; 
Mogi das Cruzes, SP: Universidade de Mogi das Cruzes, 1998, p.66. 
45 MELO NETO, João Cabral de. In: NESTOSA, Ruiz. Assunción, 22 feb. 1970. Sec.2. Arte y 
espectáculos, p.2. Cf. CARDOSO, Helânia Cunha de Sousa. A poesia de João Cabral de Melo Neto e as 
artes espanholas. Belo Horizonte, 2007, p.25. 
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Para João Cabral, o importante para a escrita do poema está na ética do que é 

apreendido da realidade. Não é uma criação de mentiras e, sim, palavras ditas sobre o 

que o autor acredita ser a realidade. Sem enfeites, a ética deverá ser a palavra poética. 

Em uma entrevista, o poeta Ferreira Gullar exemplifica esse caminho navegado por 

João Cabral em sua escrita, 

[...] nesse sentido, tem uma profunda fidelidade e ética na linguagem 
de Cabral, uma ética frente a essa realidade, no sentido de não criar 
uma fraude, de não enfeitá-la demais, no sentido de não fingir que ela 
é o que, na realidade, não é. 46  

 

             A poesia de João Cabral vai além, estabelece-se como sua verdade algo que não 

está no sensível da palavra, mas no gesto e na ação. Sem perder de vista a ideia que a 

obra de arte exprime, cria versões possíveis do que “dar a ver” da realidade.  Outra 

preocupação é que a poesia e a arte necessitam ter um compromisso social e político, 

mas que isso não pode suplantar a individualidade do artista.  O marujo-poeta João 

Cabral, nesse contexto, refere-se, sobretudo, ao realismo socialista praticado pelos 

espanhóis nos anos 1940, começo dos 1950, segundo Joan Brossa.47  

   O poeta pernambucano discorda do realismo socialista espanhol48, como uma 

forma de linguagem, pois dificulta o pensamento e a ação particular. Para ele, a 

individualidade do artista não deve ser proibida por qualquer ideologia, mesmo que a 

tenha. Seu pensamento é que a poesia precisa sugerir um trajeto de crítica social, mas 

sem nunca se deixar dominar a uma só teoria.        

             Fica, portanto, a impressão de que João Cabral tenta apresentar o fazer poético e 

a crítica social e política por meio de uma escrita realizada além de uma finalidade 

ideológica. De acordo com o autor, a poesia não muda a realidade, transforma-a ao se 

oferecer uma das possibilidades de apreensão dessa mesma realidade.  

                                                 
46 VASCONCELOS, Selma. João Cabral de Melo Neto-retrato Falado do Poeta. Pernambuco: Ed.do 
autor, 2009, p.110. 
47 Joan Brossa foi um dos fundadores, com o poeta João Cabral, do grupo e da publicação conhecida 
como Dau al Set (1948), uma das principais manifestações modernas da poesia visual catalã. De acordo 
com o escritor catalão, os escritores espanhóis viviam “muito limitados durante o franquismo e ele [João 
Cabral] abriu novas perspectivas para nós com suas idéias. Cabral vivia a sua época e a gente não”. Em 
entrevista publicada nos Cadernos de Literatura Brasileira, 1998, p. 16. 
48 O realismo socialista na Espanha é uma linguagem estética da arte engajada com a preocupação do 
artista em ser um trabalhador da Revolução, assumindo o compromisso de debater e ensinar política às 
massas, através de obras de arte didáticas. 
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             É frequente a percepção de que, nas suas obras, João Cabral reflete sobre algo, 

investiga, problematiza, critica, denuncia, torna visível o tempo ou uma experiência de 

tempo, numa crítica há um tempo peculiar. O poeta Ledo Ivo comenta: 

 

o que mais me impressionou foi a limpidez das divisas estéticas de um 
iniciante que haveria de ser um dos grandes poetas de nossa língua, 
João Cabral de Melo Neto. Tudo nele ostenta a clareza e a exatidão de 
uma faca. Na sua lucidez contundente de uma faca só lâmina, havia o 
brilho da insânia mallarmaica. 49 

 

             O espaço da escrita cabralina é formado por nexos e modos de compreender a 

realidade de forma clara e concisa. Seu funcionamento está posto no olhar sobre o 

tempo e espaço onde o homem é presença significativa na construção das relações 

culturais.  

               A arte poética tem o compromisso com a abordagem estética em busca da re-

significação do real. Esse ajuste possibilita ao historiador utilizar-se do uso da palavra 

poética para representar a realidade. Para White,50 os historiadores devem buscar a 

companhia de João Cabral na medida em que pesquisar o contexto da crítica do que é 

apresentado. É o oficio do historiador elaborar uma análise da intersecção da crítica com 

a história em torno da escrita poética. Não é a rota da história chegando a João Cabral, 

mas o caminho contrário, que leva João Cabral à história por ele vivida. Este 

procedimento aproxima-se da imagem dialética, funda-se na apreensão constante do 

passado histórico e no presente em que a obra poética é lida.   

           A poesia presentifica temporalidades e traz transformações e identidades 

experimentadas pelo autor. A história e a literatura são dois discursos de possibilidades 

do real. A história recupera e a arte a renova e inova a percepção da vida social. Para, 

Antonio Candido: “só a podemos entender [a integridade da obra] fundindo texto e 

contexto”. 51 

              A literatura fornece nexo ou contribui para a re-significação do mundo. A 

poesia é feita da estrutura de sentidos52 para o pensamento social não transformar o real 

                                                 
49 VASCONCELOS, Selma. João Cabral de Melo Neto - Retrato Falado do Poeta. Pernambuco: Editora 
do autor, 2009, p.86. 
50 WHITE, Hayden. Trópicos do discurso: ensaios sobre a crítica da cultura. São Paulo. Editora da 
Universidade de São Paulo, 2001. 
51 CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 8ª.ed. São Paulo: T. A. Queiroz; Publifolha, 2000, p. 5-6.  
52 WILLIAMS, Raymond. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979, p. 128. 
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e sim para entender, interpretar o mundo. A arte é a ação realizada no processo de 

engendramentos da vida – maneiras de ver a integração entre a crítica e a consciência de 

ser pertencente e agente na história. O homem e o seu mundo na dinâmica de formação 

do ser social. 

              O poeta, muitas vezes, encontra-se à deriva da resistência encontrada em si 

mesmo. Ele pode tentar esquivar-se de si, porém a sua obra o revela como a sua própria 

vida que se re-significa ao ser representado em sua arte que abarca discursos múltiplos. 

Como indivíduo, o poeta se volta ao mundo das possibilidades. Sua história e a 

realidade observada na sociedade, para ele, devem parecer presentes na poesia. Neste 

ponto de partida, os poemas muitas vezes revelam-se autobiográficos. Como exemplo, 

um fragmento do poema O rio, de Apipucos à Madalena: 

Agora vou entrando 
no Recife pitoresco, 
sentimental, histórico,  
de Apipucos e do Monteiro:  
do Poço da Panela,  
da Casa Forte e do Caldeireiro,  
onde há poças de tempo  
estagnadas sob as mangueiras;  
de Sant'Ana de Dentro,  
das muitas olarias,  
rasas, se agachando do vento.  
E mais sentimental,  
histórico e pitoresco  
vai ficando o caminho  
a caminho da Madalena.  
Um velho cais roído  
e uma fila de oitizeiros  
há na curva mais lenta  
do caminho pela Jaqueira,  
onde (não mais está)  
um menino bastante guenzo  
de tarde olhava o rio  
como se filme de cinema;  
via-me, rio, passar  
com meu variado cortejo  
de coisas vivas, mortas,  
coisas de lixo e de despejo;  
vi o mesmo boi morto  
que Manuel viu numa cheia,  
viu ilhas navegando,  
arrancadas das ribanceiras. 53  
 

                                                                                                                                               
 
53 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2003, p.137. 
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              Este trecho do poema apresenta o menino-poeta que experimenta, por meio dos 

sentidos, a realidade do rio Capibaribe. Rio de sua infância que atravessa muitos 

povoados de Pernambuco, mas sem variar muito a paisagem, mudam-se apenas as 

memórias do que já foi experimentado lá, pelo poeta. O poema poderia vir a ser um 

exercício objetivo do que é narrado, nele aparecem os elementos de crítica social e 

histórica através da peregrinação do rio pela história apresentada nas casas-grandes de 

uma antiga aristocracia às suas margens.    

            As diferenças estarão na ênfase da percepção da experiência, por parte do 

escritor João Cabral, experiência creditada à teoria da práxis marxista, que dispõe o 

homem como ser ontocriativo, isto é, como sujeito que, ao relacionar-se com o mundo, 

forma suas ideias e ações. A outra diferença virá do encurtamento da distância tendo 

vivenciado de forma direta e intensa o ambiente de suas representações poéticas. Ao ler 

os poemas, nota-se que João Cabral procura reduzir estas contestações entre seus 

poemas e seus dados referenciais. 

   A realidade em seus poemas representa atitudes como se ele, poeta e 
diplomata, dialogassem com ele próprio, migrante. O poeta não fala 
em termos abstratos, mas com culturas diferentes, interage e vivencia 
suas verdades. Suas palavras são provenientes de experiências 
históricas que têm singularidades e participação ativa. Logo, como 
João Cabral é um ser que se cria, na interação dialética com o objeto 
que constrói: [...] a práxis na sua essência e universalidade é a 
revelação do segredo do homem como ser ontocriativo, como ser que 
cria a realidade (humana e não-humana, a realidade na sua totalidade). 
A práxis do homem não é a atividade prática oposta a teoria; é a 
determinação da existência humana como elaboração da realidade. A 
práxis é ativa, é atividade que se produz historicamente – quer dizer, 
que se renova continuamente e se constitui praticamente. Unidade do 
homem e do mundo, da matéria e do espírito, do sujeito e do produto e 
da produtividade.54  

 

          A práxis utiliza a mediação da capacidade criativa do ser humano na produção-

ação da criação artística e favorece esta identificação de forma mais clara, na percepção 

da universalidade presente na linguagem, no grau de liberdade presente na ação. O texto 

poético é penetrado por marcas sociais e históricas. A ponto de beneficiar a associação 

de olhares e entender o mundo. Ao criar, o poeta expressa sua forma estética de olhar o 

mundo. 

                                                 
54 KOSIK, Karel. Dialética do concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1969, pp.199-202. 
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A dialética, na obra poética, representa o conhecimento da realidade mais a 

práxis humana que examina a realidade objetivamente. O sujeito histórico desempenha 

a sua ação prática no tratamento com a natureza e com os outros homens e cujas 

preocupações se revelam dentro de um conjunto de relações sociais. A criação humana, 

como realidade ontológica realizada pelo poeta, só existe na práxis, na sua origem e 

universalidade ontocriativa. O poeta, como ser que entende a realidade humana e social, 

compreende, portanto, o que é vivenciado. “A práxis do homem não é atividade prática 

contraposta à teórica é determinação de existência humana como elaboração da 

realidade – processo ontocriativo é que se manifesta a realidade e de certo modo se 

realiza o acesso à realidade”.55 O homem que existe na totalidade do mundo. 

         Arquitetada com base nesta teoria, a arte é apanhada, como objetivação humana 

que se satisfaz com o entendimento de estética determinada da ontologia aqui analisada, 

por não abarcar imparcialidade diante dos fenômenos sociais. Ou seja, a subjetividade 

do poeta na experiência com a arte, manifesta-se exprimindo suas formas particulares de 

sentir o mundo. Esse exemplo debate a dialética, analisando uma das dificuldades 

essenciais da percepção estética marxista, apresentada com o conhecimento “de que 

ambos são igualmente momentos da realidade objetiva, produzidos pela realidade e não 

pela consciência humana”.56  

 Considera-se, que na essência da dialética está o fundamento de toda 
a realidade social e a prática criadora do homem em sua principal 
forma de exposição: o trabalho, esclarecendo que é aplicado pelo 
marxismo à força criativa e à atuação do ser no desenvolvimento da 
história: nenhum modo de produção e portanto nenhuma ordem social 
dominante e portanto nenhuma cultura dominante, nunca, na 
realidade, inclui ou esgota toda a prática humana, toda a energia 
humana e toda a intenção humana.57  

 

             A escrita, modelada pela práxis social, desempenha uma função cumulativa, 

pois traz em sua forma, o saber composto pela vida em sua construção histórica. Ao que 

parece, a obra de João Cabral pode ser lida como um esforço para a desmistificação da 

situação dialógica do poeta na sociedade, tanto brasileira, quanto espanhola, o que é 

                                                 
55 KOSIK, Karel.Dialética do concreto. Ed. Paz e Terra. R.J, 2002. P.222. 
56 LUKÁCS, György. Arte e sociedade: Escritos estéticos 1932-1967. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009, p. 
104.  
57 WILLIAMS, Raymond. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro, Zahar, 1979, p. 128. 
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analisado com mais profundidade nos próximos capítulos dessa tese. Em uma entrevista 

ao poeta Paulo Moreira da Fonseca, o poeta explica o valor dado à palavra poética: 

 A palavra não existe sem o que ela significa. Não existe no vácuo. E a 
realidade precisa da linguagem para o que existe nela. E como a 
poesia é a mais avançada das linguagens, sua importância está 
provada.58 

 

           Diante disso, torna-se fundamental o mergulho diretamente no mundo do 

trabalho com as palavras poéticas. Nesse processo, a leitura histórica e poética tem 

possibilidades valiosas para a reciprocidade e de possibilidade com o real.  O que se 

pode extrair desse mergulho é que a poesia de João Cabral canta pouco, é menos 

melódica e conta mais de forma rígida, ritmada e elaborada; narra e dramatiza no 

empenho didático de ''dar a ver'' o que é e o que há na possibilidade de análise social 

como ferramenta para uma aceitável vida. 

            Sua poesia, como nos lembra João Cabral, é aquela que vive em luta consigo 

mesma e com o mundo que a cerca. Morrendo e vivendo, apresentando ao seu leitor a 

experiência de um perpétuo recomeço, já que se refaz em cada imagem, reorganiza-se 

em cada verso, na continuidade de um trabalho árduo de análise, crítica e pesquisa com 

o uso de uma mesma linguagem restaurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Entrevista ao poeta José Paulo Moreira da Fonseca, Ventura. Rio de Janeiro: Spala, 1987. 
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1.2 O“ dar a ver” estético no mutiverso poético 

 

            Nadar contra o tempo. O homem descortina o espaço que o envolve, 

transformando-o. Mergulha em um oceano polifônico. As poesias de João Cabral 

trazem à superfície a reflexão sobre a realidade social, política e cultural vivenciada 

pelo sujeito, poeta e diplomata, em um oceano de discursos.  

            A poesia de seu tempo é “multifuncional” para o poeta. O que lhe interessa são 

apenas a pesquisa e a crítica concreta na construção e comunicação do poema. Além de 

uma nova proposta de criação poética, Cabral inquieta-se com uma poesia e com 

palavras arquitetadas preocupado em não escrever por pura inspiração. Assim, sua 

escrita muitas vezes dialoga com a história e a sociedade, e não constitui um imparcial 

espaço das palavras. Como disse o próprio em uma entrevista para o Jornal do Brasil, 

em 16 de agosto de 1968: 

Inspiração não tenho nunca. Aliás, como diz Auden, a poesia procura 
a gente até os 25 anos. Depois, é a gente que tem de procurá-la, 
inspirá-la. Confesso que desde o início construí minha poesia. 
Rendimento é uma questão de trabalho e método. De sentar todos os 
dias à mesma hora. O rendimento dos primeiros dias pode ser menor, 
mas depois se torna regular.59 

 

        O que há em sua obra, constantemente, são rotinas, trabalho de pesquisa, bem 

como o recurso à bagagem cultural e à experiência vivenciada do poeta. Ao ler sua 

poesia, o autor parece presente por inteiro e com grande aptidão técnica. Nas palavras 

de George Rudolf Lind,  

a arte sóbria e severa de João Cabral, racionalmente clara apesar dos 
seus artifícios estilísticos gongóricos, esta arte não apela ao nosso 
sentimento, não conta com o nosso entusiasmo; mas, se assumirmos a 
atitude que ela exige de nós, a contemplação lúdica do mundo exterior 
e interior, ela recompensa o nosso esforço pela alta satisfação estética 
que nos oferece o espetáculo dum mundo rigorosamente ordenado em 
palavras, do mundo nosso re-feito e renovado,como apenas um 
autêntico poeta é capaz de fazer. 60  
 

            Ao observar o significado que João Cabral confere à necessidade de uma 

pesquisa regular em arte, compreende-se o método pelo qual o renova e produz a sua 

                                                 
59 MELO NETO apud ATHAYDE, Félix de. Idéias fixas de João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira/FBN; Mogi das Cruzes, SP: Universidade de Mogi das Cruzes, 1998, p.48. 
60 LIND, George Rudolf. João Cabral de Melo Neto, modelo dum poeta objectivo. In: HUMBOLDT: 
Revista para o mundo luso-brasileiro. Hamburgo: 1970, p.25.  
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poesia. No entanto, “os sentidos humanos estão interligados não apenas uns com os 

outros, mas também cada um deles com todas as outras potências humanas, inclusive, é 

claro (com) o poder de raciocínio”.61 Nota-se ainda que João Cabral exerce o raciocínio 

ao empregar palavras precisas em sua obra poética. Como analisa Antonio Candido: 

 

para mim o ápice da humanidade são artistas criadores. Não os artistas 
perfomáticos, ou perfomanticos, os que executam mas os que de facto 
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. [...] demoliu o já feito e se tornou esse exemplo de 
novidade poética, de criação.62 

             

Sua obra poética se destaca pelo seu caráter de percepção imediata e universal, 

em que o concreto da palavra é utilizado pelo poeta na construção da escrita em busca 

do visual da linguagem. Em determinados depoimentos do poeta, é possível notar 

referências a algumas teorias artísticas, a exemplo do Cubismo, que privilegia a imagem 

visual como possibilidade para a mudança do elemento estético na escrita: 

 

Não só o Cubismo como pintura, mas também como teoria artística. E 
também toda a pintura abstrata construtivista. Não a pintura abstrata 
chamada lírica; mas a abstrata geométrica, construtivista me interessa 
muito.63  

 

             Em relação à arte de seu tempo, quanto à valorização do visual sobre o 

conceitual no momento da organização do texto, João Cabral, afirma que é preciso 

compreender a realidade exterior. Ele próprio utiliza dessa disposição como a melhor 

possibilidade de apreensão visual da realidade. Para Ledo Ivo, “o ‘Cubismo’ de Cabral, 

invocado posteriormente, é uma invenção crítica, que ele, Cabral, aliás, corroborou ao 

querer libertar-se da pecha de que sua poesia inicial era criação do inconsciente”.64 Em 

seu primeiro livro, Pedra do sono (1942), é possível compreender a importância da 

criação sobre o visual. As palavras trabalham como peças que podem oferecer 

                                                 
61  MÉSZÁROS, István. O desafio e o fardo do tempo histórico. São Paulo: Boitempo, 2007, p.182. 
62 CANDIDO, Antonio. Paisagem tipográfica. Homenagem a João Cabral de Melo Neto (1920-1999). In: 
Revista Colóquio - Letras, n.157-158, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p.14 
63 MELO NETO, João Cabral de. In: SERRA, Cristina. Jornal de Letras, Artes e Idéias, Lisboa, n.201, 
mai. 1986. 
64  VASCONCELOS, Selma. Op. cit. Pernambuco: Editora do Autor, 2009, p.90. 
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resistência mais concreta à abstração das emoções, além de sensações esgarçadas pela 

memória.  

            Ao ler as palavras de Antonio Candido65 no artigo de divulgação do livro Pedra 

do sono, o poeta João Cabral revela aptidão a um tipo de “cubismo de construção [...] 

sobrevoado por um senso surrealista de poesia”. Em entrevista à revista Sibila o poeta 

explica este debate: 

Não, acho que é uma questão de temperamento. Meu primeiro livro, 
que é um livro de aparência surrealista, não tem nada de surrealista. 
Quando o livro saiu, o Antonio Candido, de São Paulo, escreveu 
dizendo que ele tem aparência surrealista, mas é muito mais um livro 
cubista. Porque o Reverdy era o chefe de uma escola em Paris que é 
do cubismo em poesia, e ele teve uma grande influência sobre mim. A 
poesia de Reverdy é uma poesia aparentemente surrealista, mas os 
surrealistas pregavam o ditado do inconsciente, queriam o espontâneo 
puro, coisa que me repugnava. 66 

 

            Em contrapartida, o poeta confirma a leitura de Antonio Candido, ao dizer que o 

crítico “notou que minha poesia aparentemente surrealista, no fundo era a poesia de um 

cubista”.67 Nas palavras de Giulio Carlo Argan,68 “a colagem servia para mostrar que 

não existe separação entre o espaço real e o espaço de arte, de modo que as coisas da 

realidade podem passar para a pintura sem alterar sua substância”. Pode-se entender que 

o “cubismo” está presente na poesia de João Cabral no modo como as palavras são 

escolhidas, representando a apreensão da imagem no nosso cotidiano, ao mesmo tempo 

em que a integram a construção plástica da obra: 

 
Acho que o artista pode contribuir para que o mundo seja um pouco 
melhor, simplesmente dando seu testemunho. O pintor quando pinta 
um galo não escreve embaixo: “esse galo é da raça tal e deve ser 
reprodutor” ou então: esse galo deve ser morto e comido ao jantar”. 
Ele pinta o galo, os outros que tirem conclusões. Com o poeta é a 
mesma coisa.69 

              

                                                 
65 CANDIDO, Antonio. Poesia ao norte. Folha de S. Paulo, 11 out. 1999. Caderno Especial, p.04. 
66 SIBILA.Revista de poesia e cultura, n.13, 2009. Disponível em: <http://sibila.com.br/livros>. Acesso: 
19/10/2011. 
67 Caderno Especial da Folha de São Paulo, São Paulo,11/out/1999. 
68 ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: do Iluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1992, p.359. 
69 Entrevista a Fernando Sabino. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 24 jun.1974, Coluna Gente. MELO 
NETO apud ATHAYDE, Félix de. Idéias fixas de João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira/FBN; Mogi das Cruzes, SP: Universidade de Mogi das Cruzes, 1998, p.68. 
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No livro Serial (1959-1961), é possível observar a feição cubista da poesia de 

João Cabral. Nesta obra, a poesia torna-se plástica pelo visual e por sua pluralidade de 

sentidos. Para o poeta, a “poesia se dirige à inteligência, através dos sentidos”.70 Ao 

longo de seu mergulho pelo espaço espanhol, percebe-se a maneira como aquela 

realidade foi sentida pelo poeta e expressa em sua escrita. Conversas com pessoas da 

cidade, descrição de paisagens, de monumentos, o cheiro das laranjeiras que adornam 

todo este cenário foi posto em palavras. 

             O poeta pernambucano experimentou outras formas de arranjos estéticos, além 

do Cubismo e do Surrealismo. Estas qualidades estéticas, entre outras, foram 

introduzidas na vida do poeta, por um grupo de intelectuais dedicados ao estudo da 

literatura, que se encontravam em Recife, em 1938, no Café Lafaiete e em volta do 

poeta Willy Lewin. De acordo com João Cabral, o grupo fazia-o sentir: 

 

 [...] o impulso interior para fazer qualquer coisa, para se agrônomo, 
arquiteto ou pintor. Mas os seus amigos eram poetas. Um deles, 
chamado (Willy) Lewin, era mesmo uma espécie de guru de todo nós. 
Não era um grande poeta, mas um homem informadíssimo, com um 
conhecimento estupendo da literatura moderna francesa. Durante a 
guerra, a única fonte de informação que tínhamos era a sua biblioteca. 
Portanto, como toda a gente fazia poesia nesse grupo, talvez eu me 
sentisse intruso se não fizesse. Possivelmente, comecei a escrever para 
justificar a minha presença naquele grupo.71  

 

            O Willy Lewin possuía uma biblioteca junto à qual o grupo de intelectuais 

obtinha informações sobre arte. Lewin admirava os surrealistas e estimulava os jovens 

escritores a lerem novos autores, sobretudo os franceses. João Cabral, então, começou a 

ser influenciado pela poesia de Baudelaire e Mallarmé. 

            As conversas e os debates sobre as leituras ocorriam no Café Lafaiete, onde os 

intelectuais apresentavam suas admirações e produções. João Cabral ali revelou admirar 

muito os textos Mallarmé e os textos críticos de arquitetura de Paul Valéry, mas Lewin 

considerava os surrealistas pessoas esclarecidas. Cabral apreciava o rigor, o trabalho de 

organização do verso em Mallarmé. É interessante notar que seu primeiro livro, Pedra 

                                                 
70 MELO NETO, João Cabral apud CARDOSO, Helânia Cunha de Sousa. A poesia de João Cabral de 
Melo Neto e as artes espanholas. Belo Horizonte, 2007, p.193. 
71 MELO NETO, João Cabral de. In: NUNES, Maria Leonor. JL Jornal de Letras, Artes e Idéias, Lisboa, 
nº 448, 05/10 fev. 1991. 
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do sono, é considerado de estética surrealista e dedicado a Lewin e a Drummond, com 

epígrafe de um verso de Mallarmé. 

          Ao entrar em contato com Joaquim Cardozo, em 1942, o poeta passa a fazer 

novas leituras de livros e revistas estrangeiros. A partir desta aproximação, aprendeu a 

gostar de Le Corbusier: 

A maior influencia que sofri foi a de Le Corbusier. Aprendi com ele 
que se podia fazer uma arte não com o mórbido, mas com o são, não 
com o espontâneo, mas com o construído. Foi ele quem me curou do 
Surrealismo, definido como arte fúnebre em seu livro. Quando as 
catedrais eram brancas. A partir de O engenheiro, optei pela luz em 
detrimento das trevas e da morbidez.72 

 

                  Pernambucano, Joaquim Cardozo foi engenheiro, escritor, matemático, 

topógrafo, além de pesquisador incansável da literatura mundial e apaixonado pelo o 

Brasil. A seu respeito, João Cabral de Melo Neto afirmou: 

 

Joaquim Cardozo: No Rio, em 1942, estreitei amizade com Joaquim 
Cardozo, um engenheiro pernambucano que se exilara depois de um 
desentendimento com o governo de Agamenon Magalhães. 
Jantávamos todas as noites e conversávamos até tarde. Cardozo era 
pernambucano de corpo e alma, sua linguagem era regional, seu 
espírito, atento. Nossos encontros duraram quatro anos, e sempre 
tínhamos muito que falar. Naquele tempo comecei a escrever poesia. 
O Modernismo tinha acabado e sua segunda geração – Drummond, 
Murilo Mendes, Schmidt, Vinícius – fazia poesia pouco brasileira. 
Joaquim Cardozo não se impressionava com isso, seguia cultivando o 
Brasil. Dizia que aqueles poetas haviam nascidos no meio do oceano 
Atlântico, não pertenciam a país nenhum. Admirei Cardozo por isso, 
por sua teimosia em falar das nossas coisas, com os pés plantados no 
chão.73 

                           

Com base nestas breves análises, percebe-se o interesse mostrado pelo poeta por 

artistas que apreciam o aspecto plástico de suas obras, pelas estéticas cubistas, 

construtivistas e pelos surrealistas em primeiro momento, além da influência de 

Mallarmé. As novas ideias em arte são apreciadas e aparecem nos debates do café 

Lafaiete a respeito dos textos críticos de Le Corbusier e de Paul Valéry: 

                                                 
72 SECCHIN, Antonio Carlos. João Cabral: a poesia do menos, Livraria Duas Cidades, pró-memória, 
Instituto Nacional do Livro, 1985. 
73 Entrevista a Luís Carlos Lisboa. Caderno Cultura. O Estado de S. Paulo, 8 abr. 1984. MELO NETO 
apud ATHAYDE, Félix de. Idéias fixas de João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira/FBN; Mogi das Cruzes, SP: Universidade de Mogi das Cruzes, 1998, p.132. 
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[...] do nosso grupo participavam jovens arquitetos que tinham o livro 
do Le Corbusier, outra grande influência da minha vida, talvez até 
maior que a de Valéry. Porque se o pensamento de Valéry me 
interessava até o último ponto, a poesia era uma coisa que eu sempre 
achei um pouco perfumada, um pouco preciosa e que não me 
interessava muito. Ao passo que Le Corbusier foi um sujeito que me 
revelou a importância da criação intelectual.74  
 

                Da obra de Le Corbusier, Cabral trouxe para a sua os ensaios e a expressão 

“machine à émouvoir”, que serve de epígrafe ao livro O engenheiro. De acordo com o 

poeta, Le Corbusier, com sua realização corajosa de teorias arquitetônicas, curou-o do 

Surrealismo e o moveu para a ação de efetivação de uma obra produzida na pesquisa e 

na sua própria experiência estética.  As palavras utilizadas por João Cabral pertencem 

ao contexto da descrição de uma experiência estética em arte, como podemos observar 

no trecho a seguir: 

Vocês usam pedra, madeira e concreto, e com esses materiais 
constroem casas e palácios, isso é construção. A inventividade está em 
ação. De repente, porém, vocês tocam meu coração, fazem-me bem; 
fico feliz, e digo: “Isso é bonito”. Isso é Arquitetura. Existe a 
participação da arte. Minha casa é prática. Agradeço a vocês, como 
poderia agradecer aos engenheiros ferroviários ou ao serviço 
telefônico. Vocês não tocaram meu coração. Mas suponhamos que as 
paredes se elevem aos céus de um modo que me deixe emocionado. 
Percebo suas intenções: seus estados de espírito foram gentis, brutais, 
encantadores ou nobres. É o que me dizem as pedras que vocês 
erigiram. Vocês me fixam no lugar e meus olhos o contemplam. Eles 
vêem algo que expressa uma idéia. Uma idéia que se manifesta sem 
som ou palavra, mas unicamente através de formas que mantêm uma 
certa relação mútua. Essas formas são tais que se revelam claramente 
à luz. As relações entre elas não têm, necessariamente, nenhuma 
referência aquilo que é prático ou descritivo. São uma criação 
matemática que a mente de vocês gerou. São a linguagem da 
Arquitetura. Com o uso de materiais inertes e partindo de condições 
mais ou menos utilitárias, vocês estabeleceram certas relações que 
despertaram minhas emoções. Isso é Arquitetura.75  

 

                Ao apresentar a experiência estética do engenheiro, em contraponto à estética 

do arquiteto, João Cabral analisa que o primeiro se apresenta em acordo com as 

universalidades, o equilíbrio, uma vez que se inspira na lei da parcimônia e se faz pelo 

cálculo. O arquiteto, por sua vez, coordena formas, realiza uma ordem que é criação. O 

                                                 
74 Entrevista a André Pestana. O que eles pensam. Rio de Janeiro: Tagore, 1990. MELO NETO apud 
ATHAYDE, Félix de. Idéias fixas de João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/FBN; 
Mogi das Cruzes, SP: Universidade de Mogi das Cruzes, 1998, p.134. 
75 FRAMPTON, Kenneth. História da arquitetura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p.179. 
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Poeta entende que as razões de uma obra devem ser encontradas dentro da própria obra. 

Adota o estilo estético de Valéry e passa a buscar uma poesia dirigida pela razão, 

agregada às teorias cubistas do arquiteto Le Corbusier com a ideia da casa como uma 

máquina de morar. Para exemplificar esta relação entre arte, engenharia e arquitetura, o 

poeta pensa sua composição como a construção de uma casa: “para mim, a poesia é uma 

construção, como uma casa. Isso eu aprendi com Le Corbusier. A poesia é uma 

composição. Quando digo composição, quero dizer uma coisa construída, planejada – 

de fora para dentro”.76 

              A casa é uma arte tanto pelas formas, planejamentos, execução, quanto ao 

provocar emoções plásticas. As relações criadas pela arte com o cotidiano são possíveis 

na medida em que é estabelecida uma ordem dos sentidos em harmonia com a ordem do 

mundo. Então fica possível sentir a beleza.77 João Cabral busca rigor, objetividade e 

certezas. Sua arte é esculpida, pintada com a frieza de um arquiteto que levanta a sua 

casa, muito suor sem esperar “inspiração”, produzida sob grande disciplina e pesquisa.                

Utiliza a organização lógica do poema, por meio da precisão geométrica de seu discurso 

e da escolha dos cinco sentidos no processo de percepção da realidade dada pela obra de 

arte.A experiência estética existe, assim, com base na contemplação do objeto e, antes 

de qualquer coisa, desperta emoções naquele que o contempla. 

          O oceano poético de João Cabral “é, pois, construído no intuito de dar a ver uma 

realidade que nela mesma está contida”78, remete-se às palavras de Tzvetan Todorov: 

Não se deve ceder à ilusão representativa que, durante muito tempo, 
contribuiu para ocultar esta metamorfose: não há, em primeiro lugar, 
uma determinada realidade, e depois a sua representação pelo texto. O 
dado é texto literário. 79 

               

Ao mergulhar nos depoimentos de João Cabral, desde o início da publicação de 

sua obra até os seus ensaios críticos, percebe-se que a compreensão de objetividade em 

arte do autor ultrapassa a visão apenas racionalista. É pelo tom de suas qualidades 

musicais, e não qualidades intelectuais ou plásticas, que a poesia tenta reproduzir o 

estado de espírito em que foi criada. Em muitos momentos, mais do que pelas palavras, 

                                                 
76 MELO NETO, João Cabral de. Considerações do poeta em vigília. In: CADERNOS DE 
LITERATURA BRASILEIRA: João Cabral de Melo Neto. São Paulo: Instituto Moreira Salles, n.1, mar., 
1998, p.21. 
77 LE CORBUSIER. Por uma arquitetura. 4.ª ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1989, p.XXIX. 
78 HERRERA. Op. cit., p.157. 
79 TODOROV, Tzvetan. Poética. Lisboa, Teorema, 1986, p.42. 
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é pela leitura e vivências que o autor penetra em sua história. É uma poesia em que se lê 

a vida contemplada pelas palavras e imagens da realidade. Tranquilamente, para o 

captar das palavras, sua essência e secura. É uma poesia para ser lida mais do que para 

ser relida.80 

             Nesse sentido, João Cabral considera que, por não se constituir como uma 

atividade limitada, a tendência de se trabalhar o projeto artístico é transformada em 

exercício estético desde a trajetória da criação. Essa seria a forma de efetivação artística: 

o poeta torna-se leitor de si mesmo, crítico de seu fazer poético. Por isso,  

Não é o olho crítico posterior à obra. O poema é escrito pelo olho 
crítico, por um crítico que elabora as experiências que antes vivera 
como poeta. [...] Não é de estranhar que muitas vezes esqueçam essa 
experiência, como tal, e que ela, ao ressuscitar, venha vestida de outra 
expressão, diversa completamente.81  

 

              Acredita-se que a arte cuja pretensão é se engajar nas atividades ligadas à 

comunicação da crítica social, além de favorecerem um processo de inter-relação com 

outras linguagens artísticas de forma polifônica, faz um enriquecimento complexo da 

existência humana. O poeta transmite o mundo em sua criação artística ou, como diz 

Lukács: “mas não há composição sem concepção do mundo”,82 ou seja, as experiências 

de vida do poeta, como ser social, serão suas concepções de mundo e assim ele a 

representará em sua obra: 

O escritor precisa ter uma concepção do mundo inteiriça e 
amadurecida, precisa ver o mundo na sua contraditoriedade móvel, 
para selecionar como protagonista um ser humano em cujo destino se 
cruzem os contrários. [...] Na verdade, quanto mais uma concepção do 
mundo é profunda, diferenciada, nutrida de experiências concretas, 
tanto mais plurifacetada pode se tornar a sua expressão compositiva.83 

               

É no caminho artístico e de percepção do mundo que é aceitável entender a 

proposta da poesia de João Cabral, já que o poeta “pinta” uma realidade de um modo 

sensível e real, privilegiando a expressividade em seu texto: 

[...] A leitura é, para mim, a coisa mais importante. Quando me 
perguntam o que aconselharia a um jovem para ler, eu digo que, para 
ler, é preciso ter prazer. Quem tem esse prazer vai descobrindo o que 

                                                 
80 MELO NETO, João Cabral de. Prosa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p.65. 
81 Idem, p.70. 
82 LUKÁCS, Georg. Ensaios sobre literatura. Tradução Leandro Konder, Giseh Vianna Konder et alli. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965. (Coleção Biblioteca do Leitor Moderno, v. 58), p.79. 
83 Idem, p.78. 
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quer ler. As escolas deviam ensinar aos jovens o prazer da leitura. 
Infelizmente, não é o estão fazendo. Noto que cada dia se lê menos. A 
TV está tirando das pessoas o hábito da leitura. Mas, me pergunto: 
como alguém pode ser um bom médico ou um bom físico sem ler? A 
leitura é cada dia mais necessária e cada dia se lê menos.84  

 

              A partir do revelado, pode-se afirmar que a busca do sensível é o traço 

fundamental da poética cabralina desde seu primeiro livro Pedra do sono (1942) até o 

último Andando Sevilha (1987-1989). Uma trajetória que atravessa um tipo de 

Cubismo85 ou de Surrealismo86, caracterizado pela pesquisa e planejamento, até a 

escrita de um tipo de realismo social, fornecendo, em boa parte de sua obra, um olhar 

mais crítico sobre as situações impostas às populações nordestinas e espanholas. O 

poeta João Cabral constrói poemas com a percepção de aspectos sensoriais. Assim, 

inicialmente, o leitor vincula a imagem do objeto como algo vivo, impulsivo de 

significações, que o induz a uma experiência de prazer nunca esquecida. 

             A arte é formada por ilhas variadas que, juntas, formam o arquipélago atraente, 

histórico e estético. Uma das observações feitas pelo poeta que merece destaque tem a 

ver com a questão do tempo. O homem pode se defender do tempo com o uso da 

memória e da escrita como forma de buscar a eternidade, no sentido de não finitude, 

diante da destruição dos minutos passados. Para João Cabral, a memória é um dos 

recursos para a escrita e o começo para o oficio da representação.  

               A memória é o elo do tempo, é o que nos impede de vivermos em um mundo 

de breves e descontínuas impressões e a palavra funciona como um mundo de 

significações e de relações da memória com o habitar do tempo apresentado pelo poeta. 

O tempo resiste, reage e se reinventa. O poeta Drummond celebrou “o tempo é minha 

matéria” e seu amigo João Cabral festejou “o habitar o tempo”. O tempo histórico é 

                                                 
84 MELO NETO, João Cabral de. Perspectiva Universitária. Rio de Janeiro, n.200, fev.1986. In: 
ATHAYDE, Félix de. Idéias fixas de João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/FBN; 
Mogi das Cruzes, SP: Universidade de Mogi das Cruzes, 1998, p.52. 
85 Para representar o objeto no cubismo, realiza-se a fragmentação e a adição de elementos reais que 
fazem alusão ao objeto principal. A arte não precisa ser algo existente apenas visualmente, mas pode 
fazer parte de uma reflexão intelectual. 
86 André Breton apresenta que a intenção do movimento surrealista era a de “resolver a contradição entre 
o sonho e a realidade pela criação de uma realidade absoluta, uma suprarrealidade”. O desejo é de 
descobrir outro mundo além das restrições morais e mentais que escondem uma dimensão revolucionária. 
Por isso os surrealistas têm papel importante nas dimensões políticas e éticas na sociedade.   
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sempre plural: “são várias as temporalidades em que vive a consciência do poeta e que 

atuam eficazmente na rede de conotação do seu discurso”.87  

             As poesias em si já são multidimensionais e, para sua construção, constituem-se 

de pensamento, imagem e ritmo próprios que se interligam como raízes de uma mesma 

árvore. Essa árvore possui o mesmo tronco, o mesmo saber que, com o passar da 

história, constitui-se de valores, consciência e anseios em eterna transformação. Em 

seus ramos, guarda as lembranças, crenças e esperanças que são mutáveis e se renovam 

a cada nova estação, como a poesia. 88 

              A palavra poética tenta expressar a natureza do tempo que articula arranjos 

próprios para constituir um tempo denso, subjetivo e histórico. Então, o que é um tempo 

datado quando subtraído à memória (individual ou coletiva) e à consciência presente 

que o interroga e ilumina?89 

            O tempo é formado pela conexão entre as diferentes dimensões sociais, políticas 

e intelectuais que procuram identificar a sociedade e suas experiências. A lembrança 

permite caracterizar procedimentos no tempo e distinguir práticas políticas e culturais. 

Um dos caminhos para a ligação entre tempo e memória é a possibilidade de penetrar no 

reino das palavras, uma vez que os acontecimentos que nos são dados nem sempre 

permitem interrogar a nossa experiência. E o texto escrito delimita experiências, fatos e 

condutas do homem em sociedade. 

              Sua palavra poética possui relações densas com os tempos sociais. Para o 

poeta, o tempo pode ser sentido em sua amplitude, ao utilizar-se da substância viva e 

física que possui a vida. Se a vida está vazia, o tempo torna-se rotina e os cinco sentidos 

se acostumam com o viver. Este tempo rotineiro, lento e simples é sensível e 

perceptível, pois não muda; possivelmente pode ser comparado com bicho, que pelo 

costume de tê-lo ao lado, torna-se hábito. Isto faz do poeta um ser a meio caminho entre 

o engenheiro da palavra e o arquiteto das sensações, entre o que concretiza e o que dilui, 

entre o seco e o úmido, não para recusar a língua, e sim para lhe dar outra e mais sutil 

opulência. 

                                                 
87 BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. São Paulo: Cia. das Letras, 2000, p.142. 
88 GALVE, Fernanda Rodrigues. Ser(tão) Severino: memórias poéticas de João Cabral de Melo Neto 
(1950-1960). 2006. Dissertação (Mestrado História Social) – Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, p.40. 
89 Idem, p.10. 



51 

 

              A vida constitui-se com o olhar ao tempo costumeiro no qual o cotidiano é 

permeado necessariamente pela ideia da repetição, de procedimentos padrões que 

compõem a tecedura social assegurando a sobrevivência, a segurança e o bem-estar.90 O 

tempo demonstra sua existência na simplicidade de seu passar, de seu percurso, de seu 

mergulho expressando-se em formas. Este tempo escuta, fala e se perde. O tempo é 

passado e igual e de tão familiar passa despercebido por nossa memória, mas é 

armazenado e ou depositado em nossa lembrança.  

              A poesia procura uma afinidade clara com o mundo da vida da experiência. As 

palavras concretas e as imagens ditas por João Cabral tem por finalidade vincular o que 

é dito a um preciso campo de experiências que o texto vai normatizando de acordo com 

a dimensão que avança na vida. Como se, por meio da poesia, navegasse o poeta Cabral 

ao reconquistar a experiência da prática e da história. As imagens são modos que visam 

significar o processo dialético da existência que ancora no concreto do que é dito em 

palavras. Mas as palavras só têm sentido quando integradas aos significados do tempo e 

da história. 

             O tempo, mesmo simples, pode ser recapturado pela história. Tempo que 

passou, correu e se depositou, podendo ser comparado simbolicamente como as ondas 

do mar. A história e as suas formas lidam com variáveis formas de pensar o tempo e se 

refletem nas memórias (passado são as lembranças; o presente, as vivências e futuro, as 

projeções), que, enquanto temporalidades, expandem a construção do discurso que 

utiliza a história pela lapidação do espaço. Não é de admirar que o poeta João Cabral 

tenha escrito um poema intitulado, Habitar o tempo:  

Para não matar seu tempo, imaginou; 
Vivê-lo enquanto ele ocorre, ao vivo; 
No instante finíssimo em que ocorre,  
Em ponta de agulha e porém acessível; 
Viver seu tempo para ir viver  
Num deserto literal ou de alpendres; 
Em ermos, que não distraiam de viver 
A agulha de um só instante, plenamente. 
Plenamente: vivendo-o de dentro dele; 
Habitá-lo, na agulha de cada instante, 
Em cada agulha instante: e habitar nele  
Tudo o que habitar cede ao habitante. 
 
E de volta de ir habitar seu tempo: 
Ele corre vazio, o tal tempo ao vivo; 

                                                 
90 FAUSTO, Boris. Crime e cotidiano In: Cultura e cidades.  São Paulo: ANPUH, 1985.  
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E como além de vazio, transparente, 
O instante a habitar passa invisível. 
Portanto: para não matá-lo, matá-lo; 
Matar o tempo, enchendo-o de coisas; 
Em vez do deserto, ir viver nas ruas  
Onde o enchem e o matam as pessoas; 
Pois como o tempo ocorre transparente 
E só ganha corpo e cor com seu miolo  
(o que não passou do que lhe passou), 
para habitá-lo: só no passado, morto. 91 

                              

       O tempo nos transmite os elementos de ação, organização, domínio, ritmo. Por 

mediação deste tempo finíssimo, transparente, é que o poeta percorre a história e a 

cultura. O tempo é preenchido com a matéria viva, o homem, que deve habitá-lo. Com o 

olhar voltado para o futuro, quando então o tempo é projetado, porém habitado e vivo 

na memória.   

     O poema mostra que o tempo está vivo e habita a memória. Porém, as pessoas 

estão com os olhos voltados para o futuro e não percebem que o tempo é precioso e 

necessita da observação para a sua coerência. 

           Deve-se viver o seu tempo, o agora, para “ir viver” e chegar ao tão desejado 

futuro. Isto pode ocorrer em um deserto distante, vazio ou em alpendres onde a vida é 

igual e tediosa. Ou em mares distantes. Porém, com uma exceção, este homem é livre 

em sua imaginação. Assim, ele se fere com o seu próprio vazio e segue sua vida no 

abandono em seu tempo presente e transparente, com um futuro incerto ou com total 

certeza – pois o que resta é apenas a morte. 

             Para o poeta João Cabral, em alguns aspectos, as imagens do vivido permitem 

uma contemplação estética92 e ética do tempo na luta contra o cotidiano, muitas vezes, 

vazio de algumas pessoas. Para criar, escrever e pintar, torna-se necessária uma imersão 

no tempo vivido. Na experiência vivida encontram-se embarcações de sentidos e de 

história. 

                                                 
91 MELO NETO, João Cabral de. Serial. In: Obra Completa. Editora Nova Aguilar, 1986. 
92 Ética e estética, em Bakhtin, significam evocar o que se pode considerar a base de tudo quanto o autor 
– e seu círculo – desenvolveu ao longo da vida. É evocar, de um lado, a re-significação que ele propõe 
dessas categorias e, de outro, sua insistência na integração arquitetônica dessas dimensões do humano “na 
unidade da responsabilidade” que é a tarefa de cada sujeito humano. Cf. BRAIT, Beth. Bakhtin: 
conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2005.p, 103. 
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            O contato com a arte e com artistas variados conferiu à obra de João Cabral uma 

qualidade temporal que pode contribuir para acentuar o sentido de permanência e 

continuidade da experiência vivida universalmente por seus leitores.  

           O filósofo espanhol Miguel de Unamuno, em livro chamado O sentido trágico da 

vida,93 escrevia sobre um antigo mito grego que o fascinava pelo que tinha de 

enigmático – o navio cujas peças iam sendo substituídas no decorrer da navegação, mas 

continuava sendo sempre o mesmo. O crítico francês Roland Barthes se declarou 

ofuscado por essa embarcação, o Argos, o navio em que trafegaram os argonautas, 

comandados por Jasão, quando foram à procura do Velocino de Ouro. Nos termos de 

Barthes: 

[...] imagem freqüente: a do navio Argos (luminoso e branco), em que 
os argonautas pouco a pouco iam substituindo cada peça, de tal modo 
que acabaram finalmente tendo um navio completamente novo, sem 
precisar mudar seu nome ou sua forma. Esse Argos é muito útil: 
fornece a alegoria de um objeto eternamente estrutural, criado, não 
pelo gênio, inspiração, determinação,evolução, mas por dois atos 
modestos (que não podem ser captados em nenhuma mítica da 
criação): a substituição (uma peça no lugar da outra, como num 
paradigma) e a nominação (o nome não esta ligado à estabilidade das 
peças):à força de se combinar no  interior de um mesmo nome, não 
resta mais nada da origem.94 

 

          De certo modo, essa é a bela metáfora para o tempo e para a literatura, imensas 

naves, embarcações de vida, em que cada um de nós põe em ação peças distintas e 

intercambiáveis, ao encontrar amigos, ler livros diferentes e viajar. E simplesmente com 

esse encaixe, perpetuar a embarcação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 UNAMUNO, Miguel de. O sentido trágico da vida. São Paulo, Martins Fontes, 1996. 
94 BARTHES, Roland. Barthes par Roland Barthes. Paris, Seuil, 1975. 
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1.3 Polifonia de um oceano com discurso 

 

              Arte e vida são simbióticas, porém a vida histórica, no século XX, mostrou-se 

um acúmulo de tragédias. Tragédias que, de certa forma, afetaram o poeta como a fome 

e os retirantes do nordeste brasileiro e o franquismo na Espanha. Momentos históricos 

de reflexão para o exercício de sua escrita poética. Nordeste de sua infância, onde a 

seca, a política e o desemprego fabricaram retirantes e miséria. O franquismo na 

Espanha, momento, já adulto, de revolta, estudo e proteção de amigos afetados pelo 

regime.   

              Ao ler e reler os poemas de João Cabral, nota-se que o ponto chave de sua 

escrita é a questão arte e a vida. Conhecer o funcionamento do fazer poético, suas 

estruturações possíveis, sua ação, é enriquecedora, pois é da escrita que surgem as 

coisas e os próprios homens. 

              No encontro da arte com a vida é possível iluminar o cotidiano com diálogos 

de trocas de visões da realidade e de prospecções do que esta poderia se tornar. Diante 

da dureza do cotidiano de boa parte da população pernambucana, João Cabral 

desempenha um papel de aproximação da vida e da atuação humana na escrita com a 

preocupação de um diálogo artístico com o social. Assim, o poeta aproxima seu fazer 

artístico, utilizando-se de outras artes e da vida experimentada e/ ou observada. Traz à 

tona, a noção de que não existe um discurso que já não seja permeado, de alguma 

forma, pelo seu outro. Uma menção às palavras de Bakhtin: 

 

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada 
tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se 
dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do 
locutor e do ouvinte. [...] A palavra é uma espécie de ponte lançada 
entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, 
na outra apoia-se sobre meu interlocutor. A palavra é o território 
comum do locutor e do interlocutor.95 
  

                 Bakhtin apresenta como toda obra, na realidade, dialoga com outras obras. O 

debate é um produto da interação e do intercâmbio entre duas ou mais pessoas. O 

diálogo no oceano é navegável por remos de palavras. Os encontros artísticos que 

                                                 
95 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1999, p. 113. 
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constituem um discurso poético e que fazem parte do presente que o interroga e o 

esclarece só é possível através da memória, da pesquisa e do uso das linguagens.   No 

campo teórico de Bakhtin, distingue-se claramente esse diálogo polifônico. 

                 Nas relações polifônicas dos poemas com os tempos da sociedade, o que 

importa é revelar a resposta, muitas vezes, tensa que a poesia dá às provocações 

referentes à vida. Pensar dialeticamente o conceito de historicidade na obra poética é ler 

a obra do poeta à luz da história da consciência humana, que não é nem estática nem 

homogênea, pois é composta pela construção da memória e as contestações do 

pensamento e da análise do social.  

Situar historicamente o poema não é meramente datá-lo, é introduzir as suas 

imagens e pensamentos em uma rede já em si mesma multidimensional. O poema é o 

local onde o poeta usa sua experiência, seus valores, ideais, crenças, esperanças, anseios 

de mudanças.  

                 A poesia pertence à história, mas é necessário conhecer qual o momento 

histórico produtivo em cada poema. As palavras concretas e as figuras têm por destino 

vincular estreitamente a fala poética a um preciso campo de experiências que o texto vai 

tematizando.96 Vamos entender melhor esse movimento da maré através Poema(s) da 

cabra, do livro Quaderna (1956-1959): 

Nas margens do Mediterrâneo 
não se vê um palmo de terra 
que a terra tivesse esquecido 
de fazer converter em pedra. 
 
Nas margens do Mediterrâneo 
Não se vê um palmo de pedra 
que a pedra tivesse esquecido 
de ocupar com sua fera.97 

          

                A percepção dessas dualidades – seca e água, rio e mar mediterrâneo – no 

estilo de nosso poeta-marujo pode ser sensível às paisagens descritas e às sociedades 

apreciadas e comparadas. Nesse momento, é possível resgatar no poema de João Cabral  

a dureza, a força da verdade literária das coisas, especialmente dos acontecimentos e das 

experiências humanas. O poema(s) da Cabra mergulha na função do viver humano, 

                                                 
96 BOSI, A., op. cit., p. 13. 
97 MELO NETO, João Cabral.  Obra completa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1994, p. 254. 
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iluminada pela discussão estabelecida por Lukács em “Narrar e descrever”,98  na qual o 

elemento básico do ato de descrever encontra-se em participar e observar da vida social. 

Lukács diz que o texto, ao embutir a participação, é alcança a verdade do processo 

social, que, em última análise, é também a verdade dos destinos individuais.  

               O autor afirma ainda que somente na práxis, ou seja, no conjunto dos atos e 

ações do homem, essa verdade da vida se manifesta isto, pois, pela “práxis os homens 

apresentam interesse uns para os outros e se tornam dignos de serem tomados como 

objeto da representação literária”.99 

                Descrever é um modo literário que conduz a isso, pois toda ação, para Lukács, 

contém o esquema abstrato, ainda que deformado e apagado, da práxis humana como 

um todo.100 É algo que nos reafirma o poder da literatura, capaz de religar o homem à 

práxis social. Assim, somente na práxis, nos atos e ações do homem a vida se manifesta. 

Isto é, pela práxis os homens apresentam interesse uns sobre os outros e se tornam 

dignos de ser tomados como objeto da representação literária. As coisas só têm vida 

poética quando relacionadas com acontecimentos de destinos humanos.101 

            O autor escreve o seu mundo pela sua própria consciência em busca do 

desenvolvimento social onde a significação possui o mundo.102 A arte provê sempre um 

panorama da vida humana, representando-a em sua oscilação e trabalho. 

            O emprego da palavra polifonia serve para marcar um tipo de texto, no qual o 

dialogismo se admite ser visto, em que são apreendidas muitas vozes, por contrário, aos 

textos ditos monofônicos, que escondem os diálogos que os constituem103. O dialogismo 

estabelece a interação verbal no centro das relações sociais: toda a parte verbal de nosso 

comportamento (quer se trate de linguagem exterior ou interior) não pode, em nenhum 

caso, ser atribuída a um sujeito individual considerado isoladamente.104 

               Se o homem emerge de outro, não age só, mas de acordo com uma ação prévia 

possível adaptada constantemente em seus meios às reações percebidas do outro. Temos 
                                                 
98 LUKÁCS, Georg. Ensaios sobre a literatura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. 
99 Idem, p. 17. 
100 LUKÁCS, Georg. Ensaios sobre literatura. Tradução Leandro Konder, Giseh Vianna Konder et alli. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965, p.58. 
101 LUKÁCS, Georg. Narrar ou descrever? In: _________. Ensaios sobre literatura. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1968, p. 56-78. 
102 LUKÁCS, Georg. Ensaios sobre literatura. Tradução Leandro Konder, Giseh Vianna Konder et alli. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965, p. 29. 
103 BAKTHIN, Mikhail. O problema do texto. In: ___. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. 
São Paulo: Martins Fontes, 1992, p.5-6. 
104 Idem, p. 183. 
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aqui uma base kantiana no que se refere à questão de saber quem é o sujeito no olhar de 

outrem. 

                Bakhtin percorre a linguagem como um acontecimento social e histórico, que 

se preocupa com a comunicação entre os indivíduos. Para o filósofo, a palavra é 

dialógica. As palavras são usadas para criar um efeito de sentido concreto que o poeta 

almeja obter no momento da escrita. De acordo com Bakhtin, o dialogismo é 

característica da linguagem: 

 

O enunciado vivo, surgido pesadamente num determinado momento 
histórico e num meio social determinado, não pode deixar de tocar 
milhares de fios vivos e dialógicos, tecidos pela consciência social-
ideológica em torno de um objeto dado de enunciação, não pode 
deixar de tornar-se um participante ativo do diálogo social.  
O fato de ser ouvido, por si só, estabelece uma relação dialógica. A 
palavra quer ser ouvida, compreendida, respondida e quer, por sua 
vez, responder a resposta, e assim ad infinitum. Ela entra num diálogo 
em que o sentido não tem fim.105  

 

             O diálogo vai além da troca de experiência, pois é construído em razão das 

relações entre linguagem verbal e os sujeitos que agem no processo de interação. A 

articulação das palavras, no texto, permite abordar o discurso como uma prática 

humana, determinada pelos movimentos social, histórico, político e cultural.  

             Um bom exemplo é como o poeta João Cabral via, na prática do franquismo, a 

demonstração mais palpável da linguagem que reduz tudo a uma única voz, abafando a 

multiplicidade e a riqueza na comunicação entre os homens. Nesse contexto, o próprio 

poeta-marujo buscava saídas, novas rotas que possibilitariam um olhar renovado para 

um oceano de diálogos poéticos e artísticos na Espanha. O poeta, nesse sentido, 

funcionava como “uma janela para o mundo”106 ou um timão de barco que possibilitava 

novos trajetos para muitos outros artistas. Durante navegação marítima realizada para a 

elaboração desta tese, encontrei vários exemplos dos diálogos artísticos do poeta João 

Cabral com outros artistas e grupos de estudos literários. Além do já citado grupo de 

                                                 
105  BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 93. 
106 Em entrevista à revista Sibila, João Cabral respondeu perguntas sobre ser uma “janela para o mundo”: 
“Por causa do regime do Franco… Eles não tinham contato com o mundo exterior porque a censura não 
deixava. Eles não conheciam muito da poesia espanhola feita no exílio; conheceram porque eu mostrei, 
porque dei os livros. Alberti [Rafael Alberti, 1902-1999] e outros, como Luis Cernuda [1902-1963], 
Franco não deixava vender o livro desse pessoal. Mas isso tudo foi em Barcelona”. SIBILA. Revista de 
poesia e cultura, ano 9, n.13, 2009. Disponível em: <http://sibila.com.br/livros>. Acesso: 19/10/2011. 
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intelectuais pernambucanos do Café Lafaiete, há que citar também o grupo catalão Dau 

al Set que será aludido em um outro momento. 

               O que salta à vista nos poemas de João Cabral, especialmente no livro Serial, é 

a polifonia de vozes a se entrecruzarem em seus poemas, uma máquina de sentidos 

poéticos. Relação da multiplicidade de sentidos e o contraponto de imagens realmente 

são técnicas bastante presentes nessa obra. Como modelo de polifonia, pode-se trazer o 

poema O sim contra o sim, do livro Serial, porque João Cabral se convém do exemplo 

de muitos artistas que arriscaram procurar o potencial da vida-arte: 

Marianne Moore, em vez de lápis,  
emprega quando escreve 
instrumento cortante: 
bisturi,simples canivete. 
(...) 
Francis Ponge, outro cirurgião, 
adota uma outra técnica: 
gira-as nos dedos, gira 
ao redor das coisas que opera. 
(...) 
Miró sentia a mão direita 
demasiado sábia 
e que de saber tanto 
já não podia nada. 
(...) 
Mondrian, também, da mão direita 
andava desgostado; 
não por ser ela sábia: 
porque, sendo sábia, era fácil. 
(...) 
Cesário Verde usava a tinta 
de forma singular: 
não para colorir, 
apesar da cor que nele há. 
(...) 
Augusto dos Anjos não tinha 
dessa tinta água clara. 
se água, do Paraíba 
nordestino, que ignora a Fábula. 
(...) 
Juan Gris levava uma luneta 
por debaixo do olho: 
uma lente de alcance 
que usava porém do lado outro. 
(...) 
Jean Dubuffet, se usa luneta 
é do lado correto; 
mas não com o fim vulgar 
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com que se utiliza o aparelho.107 
 

               O poema apresenta oito partes que demonstram as especialidades de distintos 

artistas como: Francis Ponge, Marianne Moore, Juan Gris, Juan Miró, Mondrian, 

Cesário Verde, Augusto dos Anjos e Jean Dubuffet. Para cada um deles, o poeta 

pernambucano recorta a metodologia de composição artística que ratificam os princípios 

norteadores da sua poesia. 

                Entre essas metodologias, está a prática do que diz Marianne Moore, ao 

defender a organização e a parcimônia de seus textos; do multiverso, a renúncia do 

tradicional de Miró, o qual cria, “a fim de reencontrar/a linha ainda fresca da esquerda”; 

a arte severa de Mondrian, que para“ a abandonar todo improviso” fez o que sabia no 

seu praticar artístico; a arte proposta por Francis Ponge, ao girar “ao redor das coisas 

que opera”; as cores de Cesário Verde, que anseia conseguir os “tons opostos/das maçãs 

que contou”108; “ donde decerto o timbre fúnebre”, “dão um mundo velado/ por véus de 

lama, véus de luto”, de Augusto dos Anjos;  a luneta e os olhares críticos de Juan Gris e 

de Jean Dubuffet, nas suas alternativas de apreensão da realidade. 

         Observa-se que o poeta captura e dialoga com outros artistas de culturas 

múltiplas para constituir uma nova forma de escrever sua poesia. O poema O sim contra 

o sim é uma alusão, uma homenagem que espelha a relação dos artistas abordados na 

produção da arte. Percebe-se claramente como a “polifonia, numa certa medida, 

funciona como repertório do autor e o seu contexto histórico cultural de vozes e 

alteridade que compõem o complexo dos saberes culturais” como foi aludido por 

Bakhtin.109  

          Ao obedecer a uma organização racional, o pintor traça os contornos dos objetos 

com base em diferentes pontos de vista. Sabe-se que, em mais de um texto, João Cabral 

se vale das propostas desses e de muitos outros artistas.  

          Outro exemplo significativo da presença do dialogismo na obra de Cabral é o 

poema De um avião, do livro Quaderna (1956-57), no qual o poeta faz uso das suas 

vivências, das suas memórias e influências para tentar obter a imagem de Pernambuco e 

de sua geografia no distanciamento do avião. Um diálogo com sua memória dos tempos 

                                                 
107 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro, Editora Nova Aguilar, 2003, p. 
297. 
108 Idem, p.61. 
109 BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo, Martins Fontes, 1992, p. 78. 
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de infância é apresentado pelas palavras que tendem a atribuir lembranças de seu estado 

pernambucano. 

         Como sugere Juan Gris, quando ocorre o afastamento do objeto a ser analisado, 

o poeta recompõe o cenário visto primeiramente e, como descreve, obtém o olhar para 

Pernambuco “Da lente avião”, pois é de lá “que podia/pintar sua natureza:/ com o azul 

da distância/que a faz mais simples e coisa”.110 Do ponto de vista de Hegel,111 pintura e 

literatura se aproximam por serem artes românticas, cujos materiais sensíveis expressam 

uma ideia com o mais alto grau de perfeição. 

             Os acontecimentos não servem apenas como rememoração, mas também para 

pensar em como está o poema predisposto a receber a teoria de Bakhtin sobre a 

importância da multiplicidade de vozes em nosso mundo. O poeta arquiteta tudo em 

diálogo, em confronto, comparação para a revelação das diferentes vozes apreendidas 

durante a sua vida. 

               A abordagem histórica da palavra poética trata das noções citadas: pode-se 

dizer que o conhecimento de polifonia bakhtiniana, nesta tese, desloca-se para a rede 

conceitual da análise do discurso enquanto manifestação do interdiscurso presente em 

diferentes posições-sujeito, estabelecendo uma interlocução conjuntiva capaz de 

demonstrar que discursos se constroem sobre discursos, em um jogo polifônico de vozes 

marcadas pela historicidade, uma vez que o dizer não acontece separado de lugares 

sociais.  

               Em textos polifônicos escutam-se e divulgam várias vozes. O discurso poético, 

por sua vez, é aquele que expõe, mostra, ou deixa escutar o dialogismo que o constitui. 

De outro lado, o dialogismo diz respeito às relações que se estabelecem entre o eu e o 

outro nos processos discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos que, por sua 

vez, instauram-se e são instaurados por esses discursos. E na multiplicidade de vozes, 

muitas vezes, contraditórias, dos conflitos sociais.  

Cabe observar aqui que todo discurso, seja poesia, pintura, prosa, dança, que 

apresentar as características de polifonia mencionadas na pesquisa será considerado 

discurso poético.112 À palavra poética é dada, nesta tese, a característica da polifonia. 

Os discursos poéticos produzem polifonia no diálogo de seus autores com a vida. As 
                                                 
110 Idem, ibid. 
111HEGEL, Georg W. F. Estética: a idéia e o ideal / Estética: o belo artístico ou o ideal. São Paulo, Nova 
Cultural, 1999, p. 113. 
112  TEZZA, Cristóvão (org). Diálogos com Bakhtin. Curitiba, Editora UFPR, 2007, p.19. 
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relações entre a linguagem, o poeta e a sociedade são determinadas pelo contexto 

histórico e social que estão inseridas.  

              Portanto, o dialogismo existe do constante diálogo do poeta com múltiplas 

artes, nem sempre de forma harmônica, e sim, vivente entre os diferentes discursos que 

conformam uma sociedade, uma cultura ou tradição. Mesmo assim, o dialogismo 

permanece nas relações construídas entre os sujeitos e os outros nas comunicações 

produzidas historicamente pelas pessoas. E a polifonia se objetiva através do eu que se 

realiza nessa relação dialógica com o mundo que o cerca.  No campo da estética, 

literatura e história costumam ser aproximadas por se tratar de artes e ciências que se 

alargam no tempo; ao passo que, se acolhidas às artes plásticas, isto é, arquitetura, 

escultura e pintura, constituem-se e se apresentam em um espaço histórico de interação 

e de debate.  

            O poeta aqui não é só conhecido através dos textos, como se constrói – ou como 

objeto de estudo – e sim como diálogo do seu texto dentro da sociedade, pois ele existe 

nela e para ela. Palavras dão coerência ao mundo. Juntar palavras com experiências é 

um desafio e, ao mesmo tempo, um preparo para experiências novas ou que jamais 

serão nossas, pois, parodiando Heráclito quando falou do tempo, nunca mergulhamos 

no mesmo poema duas vezes.  A vida é dialógica por natureza.113 Viver implica 

compartilhar um diálogo, debater, ouvir, responder e compreender. Assim é descrito o 

dialogismo para Bakhtin: 

A única forma adequada de expressão verbal da autêntica vida do 
homem é o diálogo inconcluso. A vida é dialógica por natureza. Viver 
significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar, 
etc. Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida: com 
os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. 
Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido 
dialógico da vida humana, no simpósio universal.114 

 

A vida é tecida como uma rede de pesca que possui várias ligações e sensações 

como o texto é tecido de muitas vozes – ou de muitos textos – que se entrecruzam, se 

completam, respondem umas as outras ou polemizam entre si no interior do poema. 

               Poemas escritos dessa forma não são de entrega nem de se deixar levar à 

deriva. Nada disso, contudo, faz perder de vista que há um objetivo, uma direção, 

                                                 
113 BAKHTIN, Mikhail. Estética de Criação Verbal. Trad. Paulo Bezerra. 4.ed. São Paulo, Martins 
Fontes, 2003.p. 348, grifo do autor. 
114 Idem, ibid. 
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garantia de que tudo navega para um sentido, mesmo que seja permitido apenas apreciar 

a paisagem e até mesmo mudar o percurso. O ponto de partida era um desejo estético e 

crítico, o prazer está em todo o percurso e não apenas no destino da escrita. 

             A sociedade brasileira é muito contraditória, excludente e injusta – na 

economia, na vida social, na política, em quase tudo. Porém, em alguns casos, é dada a 

voz para quem não tem. Na literatura de João Cabral, como analisado, é possível ouvir 

múltiplas vozes e de diferentes classes sociais. O poeta conversa com outras artes, 

pesquisa, viaja, observa e possui uma exploração estética própria ao dar voz a esses 

encontros e à vida.  

              Essas afirmações inquietantes sobre a polifonia. Talvez possam se constituir 

num ponto de partida para novas contribuições do trabalho do historiador com as artes. 

É um chamamento para a vida social, histórica e crítica através de uma celebração do 

encontro. 

              João Cabral é um marujo-poeta que concebe tudo em confronto, em diálogo, e 

para quem o importante é a manifestação das diferentes vozes em sua escrita. Deve-se 

observar em primeiro lugar que a escrita de João Cabral é dialógica. O uso da palavra 

define o ser humano, pois o outro é imprescindível para a sua criação: é impossível 

pensar o homem fora das relações que o ligam ao outro. Em resumo, como diz Bakhtin, 

“a vida é dialógica por natureza”.115 

              Não é, pois, de admirar que João Cabral trabalhe conjuntamente a literatura e o 

social: “Na vida, [...] nós mesmos nos apreciamos, do ponto de vista dos outros, nós 

procuramos compreender os momentos transgredientes de nossa própria consciência e 

levá-los em conta através dos outros”. 116 

O dialogismo entre discursos – ou seja, porque os discursos em relação a outros 

discursos – é como um tecido de muitas vozes (rede de pesca), ou de muitos textos ou 

discursos. Já a polifonia é entendida aqui como certo tipo de texto em que ao 

dialogismo se admite percorrer por várias vozes. Para entendermos melhor, podemos 

observar como Clarice Lispector entende este encontro da palavra com o diálogo: 

 
Então escrever é o modo de quem tem a Palavra como isca: a palavra 
pescando o que não é palavra. Quando essa não palavra morde a isca, 

                                                 
115 BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes,1992, pp.35-36. 
116 TODOROV, T. Mikhail Bakthine: Le príncipe dialogique, suivi de ecrits Du cercle de Bakhtine. Paris: 
Seuil, 1981, p.145. 
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alguma coisa se escreveu. Uma vez que se pescou a entrelinha, podia-
se com alívio jogar a palavra fora. Mas aí cessa a analogia: a não-
palavra, ao morder a isca, incorporou-a. O que salva então é ler 
“distraidamente”.117 

                   

Enfim, como Bakhtin exemplifica, apenas o Adão mítico que chegou com a 

primeira palavra num mundo virgem, ainda não desacreditado, podia realmente evitar 

por completo esta mútua orientação dialógica do discurso humano, concreto e histórico, 

isso não é possível; só em certa medida e convencionalmente é que pode dela se 

afastar.118 Um diálogo tenso e vivo ocorre na navegação até a vida e obra de João 

Cabral, em todas as direções, o discurso se encontra com no discurso de outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 LISPECTOR, Clarice, Correspondências. Organização de Teresa Monteiro. Rio de Janeiro: Rocco, 
2002. 
118 BAKHTIN, M. Questões de literatura e estética. São Paulo: Hucitec, 1988, p.88.  
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1.4 Maré de mimeses 

 

       Após uma maré cheia de encontros e leituras, somente pela total imersão nos 

textos de João Cabral, pelas interpretações e releituras de suas Poesias Completas, 

tomada como texto de análise, pude refletir a respeito do modo como se dava a 

representação da realidade pela poesia cabralina.     

      Não se trata apenas de uma poesia “engajada” ou “compromissada” por seus 

conteúdos sociais e históricos, como se costumava dizer ainda nos anos 1960 e 1970, 

mas uma poesia que faz da sua própria realização um acordo entre o estético e o ético.  

Chega-se, finalmente, à enorme questão da mimese poética e leitura histórica. 

Mergulha-se na avaliação propriamente crítica e estética das obras realizadas pelo poeta 

navegante da vida.  

    No entanto, fundamental é perceber que a crítica da realidade, de fato, dada na 

poesia, não se faz apenas pelos conteúdos, mas pelos modos subjetivos de construção 

com que eram nomeados os aspectos do real. Para dizer de outra forma: trata-se de 

crítica da realidade, operada pela descoberta literária, que navegava por uma crítica 

social que esta criação poética buscava compreender. 

  Ao imitar, cria-se a representação, na qual a palavra ocupa um lugar e representa 

uma relação do homem com o mundo e com a realidade. Poesia como forma de pensar o 

homem, preocupação mimética do mundo; em que não apenas apresenta, como também 

tenta transformar, a palavra em uma não-palavra, em imagem. Linguagem é a coisa dita, 

que não apenas diga, mas seja o objeto para o estudo.  

   A poesia abala, transforma por meio da transgressão, gera uma revolução da 

linguagem do leitor e da sociedade. Poesia como manipulação do verbal que materializa 

a linguagem. O poeta não quer apenas dizer, quer também trazer a imagem.  A mimese 

afirma-se como a representação do que poderia ser. Compete ao poeta apresentar não o 

que ocorreu realmente, mas o que poderia ocorrer, o provável, na ordem do verossímil e 

do necessário, porque o campo da mimese não se circunscreve ao da verdade, mas ao do 

possível, do homem em ação.119  

                                                 
119 COSTA, Lígia Militz da. A poética de Aristóteles. Mímese e verossimilhança. São Paulo: Ática, 1992, 
p.47. 
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             O texto poético é desejante, pois quer o real. O espaço de busca da verdade por 

meio da mimese criadora está na escrita e em sua imagem produzida. A palavra poética 

é então metáfora de um determinado fato histórico. Ler um texto  poético é incorporá-lo; 

mimetizar não é imitar, é dar outro meio, criar uma imagem. 120       

         A mimese poética tende para a imitação do homem em ação, como agente, 

construtor de sua vida, feita de atos. Através dos seus atos, de suas ações, o homem 

denuncia quem ele é, seus pensamentos e suas angústias.  Poesia é consciência em busca 

do conhecimento. O poeta trabalha com possibilidades; não prova: prevê, anuncia e 

auxilia a razão que, para chegar a uma forma, utiliza a hipótese.121 

            Para os gregos,122 a poesia é uma fonte de conhecimento e o seu papel é 

imitativo – preocupado em proferir informação e reprodução de simulacros. Não é uma 

atividade simples, pois visa preservar e transmitir conhecimento e a sua forma é o gesto 

mimético no qual a poesia está indiretamente em busca da verdade. 

              A poesia tenta exprimir o inexprimível, captar o que nunca se revelou, 

surpreendendo diferentes olhares, e passa a iluminar aspectos novos do objeto. O poeta 

é aquele que provoca, busca saída através do conhecimento, da realidade. A poesia 

busca a verdade, tira a máscara, pouco importa se chega ou não à verdade. A realidade é 

apenas um limitador. Como já refletido: não importa a chegada e sim a trajetória, a 

travessia nesse mar de discursos. 

   Poesia, no estudo, não é certeza, não é cena acabada. A poesia nos oferta muitos 

saberes; alusões históricas, e não certezas, mas alternativas de olhares sobre o mundo 

das vivências e experiências humanas. A poesia lida com o saber como uma festa, algo 

aberto e sem limite. Poesia não diz que sabe alguma coisa, e sim o que a ela desperta na 

lucidez e no diálogo com a vida. 

                                                 
120 GALVE, Fernanda Rodrigues. Ser(tão) Severino: memórias poéticas de João Cabral de Melo Neto 
(1950-1960). 2006. Dissertação (Mestrado em História Social) – Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, p.46. 
121 Idem, ibid. 
122 Para Aristóteles, tudo muda, então devemos observar a mudança. Não ocorre uma mudança de forma 
acidental: as mudanças não alteram o ser. A mimese não é reprodução fiel da verdade. Imitar não é 
copiar. É criar algo novo a partir de algo já existente. O poeta como imitador é um criador e não um 
copista. A mimese, para Aristóteles, a arte passa a ter, como elemento, uma concepção estética: não 
significa mais imitação do mundo exterior, mas a fornecedora de possíveis interpretações do real, por 
meio de ações, pensamentos e palavras, de experiências existenciais. ARISTOTELES. 
Aristoteles. Poética / Aristoteles; pref. Maria Helena da Rocha; trad. Ana Maria Valente 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. 



66 

 

    O curioso é que essas reflexões são características da literatura, da ficção. A 

palavra poética trabalha com o universal e a história, com o particular. No entanto, o 

que se vê é o “mar da história” com todas as suas enormes barreiras tomando a poesia 

como fonte para abarcar o social. Octavio Paz esclarece esta ideia: 

         

O poema, ser de palavras, vai mais além das palavras e a história não 
esgota o sentido do poema; mas o poema não teria sentido – nem 
sequer existência – sem a história, sem a comunidade que o alimenta e 
a qual alimenta. 123 

             

A palavra poética é história se a considerarmos um produto social e uma 

condição de existência da sociedade. Como Paul Ricoeur define: 

 

O objeto mimético articula-se com uma temporalidade preexistente, 
que pode ser renovada indefinidamente pela reconstrução que dela faz 
o receptor, com sua leitura particular ou uma nova representação 
produzida por um outro criador, que faz daquela obra o seu objeto – 
modelo de representação.124 

                 

O poema é um resultado social e uma criação que transcende o histórico e 

necessita encarnar na história e repetir entre os homens125 e, com esta possibilidade, 

torna-se uma enorme fonte de pesquisa utilizada pelo historiador. 

O que interessa ao poeta é sentir sua experiência por palavras. Ao demonstrar 

sua preocupação mimética do mundo através da escrita, o poeta possibilita 

procedimentos transgressivos ou a violação da norma arquitetada. A poesia não quer 

apenas dizer, ela quer ser o que é dito. O poeta é um ser consciente de seu papel 

transformador, pois a poesia abala por meio da transgressão e da demonstração do que 

está ocorrendo na vida. 

           É, por assim dizer, um conjunto de grande tensão entre forma e nomeação social 

ou histórica na obra artística que se pode perceber o princípio fundamental de imitação 

poética. Uma imitação antes da forma do que de significados da realidade, por onde esta 

é apanhada no seu próprio processo de formação, que envolve as tensões básicas entre 

significados e significantes nos poemas de João Cabral. 

                                                 
123 PAZ, Otávio. Signos em rotação. São Paulo: Perspectiva, 1996, p. 51-62. 
124 RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Campinas, São Paulo, Papirus, 1997. 
125 PAZ, Otávio. Signos em rotação. São Paulo: Perspectiva, 1996, p. 54. 
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             São múltiplas as temáticas presentes nos poemas de João Cabral. Entre as que 

mais chamam a atenção estão o erotismo, a arquitetura, as cidades brasileiras ou 

europeias e o seu encontro com artistas plásticos. As temáticas passam a compor a 

escala universal de um poeta que faz do escrever o ato de presentificação do essencial, 

como se o importante estivesse no que o mexicano Octavio Paz chamou de 

“consagração do instante”. 

             A sociedade, nesses poemas, representa a possibilidade da liberdade artística, na 

qual uma narração, cuja letra conhecida, destrói o estranhamento e a distância. O 

acabamento do ato e do acontecimento esquiva também de si. O questionamento social 

significa renovação e o poema, neste sentido, cria as imagens que podem ser lidas e 

escutadas, mesmo estando em profundidades distantes, mas nunca desconhecidas ou 

ancoradas em um tempo perdido.  

           Poetas reproduzem o que já ocorreu, o que eles conhecem e, ao imitar, criam 

representações. A poesia não quer dizer, quer ser a mutação do que está ocorrendo 

através das sensações. A mutação é o fato, a linguagem que não apenas expresse, mas 

que seja a vida.  

             A análise histórica da obra poética só se realiza quando inserida em um 

contexto social, histórico e cultural. A seleção do corpus documental, leva em 

consideração o contexto sócio-histórico, os fatores externos e culturais e as vozes em 

ação, que compõem a polifonia (a heterogeneidade) do texto poético, de modo a 

possibilitar a produção dos sentidos sensíveis do homem.  

         O sincretismo e as temáticas usadas nos poemas possibilitaram a criação da 

metáfora da navegação a respeito da vida e obra do marujo Cabral e sua bagagem 

histórica, entendida, nesta conjuntura, como salienta Paul Ricoeur: “o mundo é o 

conjunto das referências abertas por todos os tipos de texto descritivos ou poéticos que 

li, interpretei e amei”.126 Ou, como o objeto mimético, articula-se com uma 

temporalidade preexistente, que pode ser renovada indefinitamente pela reconstrução 

que dela faz o receptor, com sua leitura singular ou por uma representação determinada 

por outro criador, que faz daquela obra seu exemplo de representação.127  

                                                 
126 RICOUER, P., op. cit., p. 708. 
127 COSTA, Lígia Militz da. A poética de Aristóteles Mímese e verossimilhança. São Paulo: Ática, 1992, 
p.52. 
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             Esta pesquisa buscou identificar o vivido pelo poeta João Cabral e a sua 

alteração mimética da realidade social em escrita poética. Porém, a barcaça da vida 

pode, em muitos momentos, provocar um deslocamento de sentido, instaurando a 

instabilidade. E é justamente nesta tensão entre o estável e o instável, dado pelo texto 

escrito, que os sentidos se movimentam e se (re) significam. O que está sedimentado no 

mar do poeta João Cabral é a criação através da arte da vida. Na escrita poética, o poeta 

pode respeitar ou rejeitar a realidade. Como o próprio João Cabral disse em uma 

entrevista a Marta Góes: 

 
Melhorar a realidade é um ato de conseqüência imediata, e isso o 
poeta não pode fazer, porque não é essa coisa mágica, metafísica, que 
muitos imaginam. Como todo artista, entretanto, ele pode empreender 
uma ação a longo prazo. Muitas vezes, os homens que mandam não 
estão habilitados a ver toda a realidade, o conjunto. É aí que a arte 
pode ajudar, cumprindo sua função que é dar a ver – “Donner à 
voir”.128 

             

As análises sociais têm muito a assimilar com as artes e, como esta tese ressalta, 

com a literatura. Os poemas estudados ganham vários outros sentidos ao compreender 

os espaços sociais e as temporalidades históricas que os atravessam. Os poemas não 

deixam de ser vivências escritas, neste sentido. Perceber esta experiência é também uma 

maneira de perceber as conexões entre o individual e o social na configuração do que as 

narrativas literárias trazem da sociabilidade.  

No mar da vida, o ser humano e o outro são imprescindíveis para a sua 

concepção. É impossível pensar no homem fora das relações que o ligam ao outro. Em 

texto sobre Dostoievski, Bakhtin afirma que “o ser mesmo do homem (tanto exterior 

quanto interior) é uma comunicação profunda. Ser significa comunicar-se, mergulhar 

em profundidade nas relações entre os sujeitos e a dos sujeitos com a sociedade, 

interlocutores que interagem”.129 

Aponta-se para o grande trabalho do poeta em suas relações com o mundo, 

caracterizado em cada um que o lê e rodeado na percepção da vida em sua opulência, 

angústia e alegria.  No trabalho da poesia que salva o homem, em qualquer dos casos, 

da tragédia a o drama na história. 
                                                 
128 MELO NETO. Entrevista a Marta Góes. Segundo Caderno, IN: Jornal Última Hora, São Paulo, 25 
jul., 1979. 
129 BAKHTIN, M. Problemas da Poética de Dostoievski. Rio de Janeiro: Ed. Forense-Universitária. 2009, 
p.33. 
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O homem que luta com as palavras, o poeta, é o homem angustiado 
com a profundeza do homem, uma essência que sabe imprecisa e 
fugidia e atrás da qual surge no tempo o que lhe é dado. E o que lhe é 
ofertado, o visível da palavra, traz o abstrato dentro de si: “Os vazios 
do homem sentem a um cheio/ [...] Os vazios do homem, esse vazio 
cheio/ [...] contêm nadas, contêm apenas vazios/ [...] ou o vazio que 
inchou por estar vazio”.130  

 

O marujo-poeta não está preocupado apenas no jogo visual de silêncio e voz, de 

vazio e cheio, de úmido e seco: enverga nesse mesmo jogo a condição do homem, 

inchado por um orgulho que finge ignorar a morte, pronto a se derramar em discursos 

para além dos seus próprios limites. Há, enfim, uma ética detrás da poética: ao poeta 

cabe canalizar e cristalizar a palavra, “fundi-la em coisa, espessa, sólida,/ capaz de 

chocar com a contígua”.131 

   No encontro, em mares navegáveis, pelas palavras perfiladas, são cravadas as 

ancoras em rios do tempo. Aqui o poeta, também tripulante, fala do homem e pratica a 

arte. Vida: não é outra a matéria do poeta. Mudam-se os tempos e os costumes, mas a 

atividade poética permanece essencialmente o que sempre foi, acumulando-se no 

conhecimento legado geração após geração, na possibilidade de encontrar o passado no 

presente, naquele momento privilegiado de descortinar do mundo humano em seu 

existir mais profundo.  

   As realidades humanas, ou o mar de vidas visto pelo olhar do homem, 

constituem o poema, embora este não pudesse atingir a existência, ser evento.  Sem que 

se esqueça, essa forma se instala entre outros discursos do mundo, informada não 

apenas da experiência da vida individual do poeta, mas da sua familiaridade profunda 

com as experiências sociais e históricas de cada povo conquistado sobre a sua obra.                    

       Motivo para uma pesca prazerosa, a leitura de uma obra de João Cabral, grande 

marujo. A sua vontade de abolir a todo custo a emoção piegas na poesia refina a 

linguagem e, diferenciando-a, constantemente, descobre uma maneira político-filosófica 

própria do homem no seu tempo. 

        O poeta desarticula o procedimento poético do subjetivismo romântico de sua 

geração de 1945 para nortear sempre a sua poesia no sentido de uma arte mais humana e 

resistente ao tempo. João Cabral falou sobre as suas finalidades literárias em uma 

                                                 
130  MELO NETO. Obras Completas. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2003, p.359. 
131 PIZA, Daniel. Morte e vida cabralina. Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 out. 1999. Disponível em: 
<http://www.secrel.com.br/jpoesia/dpiza2.html>. Último acesso em: 29/12/2011. 
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palestra realizada em 1956: "A criação está subordinada à comunicação. Como o 

importante é comunicar-se, o autor usa os temas da vida dos homens, os temas comuns 

aos homens. Seu papel é mostrar a beleza no que todos vêem e não de falar de uma 

beleza a que somente ele teve acesso".132 

   Aqui, a mimese dos indivíduos é universalizada com sentimentos da sua própria 

humanidade e de possibilidade do ser representado na obra. A arte, como objetivação do 

ser social, deve ser papel do estético universal.  Através da mimese poética é possível, 

nos poemas de Cabral, vincular Catalunha e Pernambuco ao buscar, nas raízes populares 

do Nordeste e do romanceiro ibérico, convergências de motivos espanhóis e 

nordestinos, tendo em vista sempre o resgate, por uma linguagem carente ou seca usada 

pelo poeta, 

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, 
encontra-se a presença do povo, dos elementos populares.133 

 
        Por meio do uso da palavra como ferramenta de diálogo com o social, pode-se 

notar no poema Diálogo134, que está destinado a explanar o que o canto, o cante 

andaluz, significa e vai significar em outras poesias e na vida de João Cabral: 

 
A            O canto da Andaluzia 
              É agudo com seta 
              No instante de disparar 
              Ainda mais aguda e reta. 
 
B           Mas quem atira essa seta 
              De tão penetrante fio 
              Pensa que a face melhor 
              É a que recorta o vazio. 
 

    Mesmo não gostando de música, o poeta João Cabral admira a música flamenca: 

[...] 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-pêlo da música. Ora, meu interesse vital, 
sujeito astênico, de pressão baixa e sono fácil, não é o de dormir, mas 

                                                 
132 PRADA, Cecília. Engenheiro das palavras. In: Revista Problemas Brasileiros, n.327, 1998. 
133 Entrevista a Eduardo Mattos Portella. Diário de Pernambuco.  Recife, 19 out. 1952. MELO NETO 
apud ATHAYDE, Félix de. Idéias 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. 
134MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2003, p.162. 
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o de despertar. Não a sensação a-favor-do pêlo; a irritação a 
contrapelo é o que procuro. Não o entorpencente, mas o estimulante. 
Ora, o flamenco me dá isso. É como a luz que arde nos olhos de quem 
estava dormindo no escuro.135  
 

       Causa surpresa a indiferença de João Cabral pela música. Porém, sente-se 

atraído pela música andaluza, pelo frevo, e também pelos ritmos que lhe são associados. 

“Gosto só do flamenco, que foi uma grande revelação de minha vida e do frevo de 

Pernambuco”.136 Para o marujo-poeta, música e poesia só são apreciadas quando 

provocam os sentidos e aguçam o olhar. Um dos motivos é que seus ritmos impregnam  

sua poesia, é que  a “música andaluza se associa a movimento de dança, torna-se visual. 

Aí eu gosto”.137 

    Nosso marujo João Cabral conhece perfeitamente o mundo dos cantes e bailes  

flamencos: tanguillos, fandanguillos, martinetes, bulerías, saetas, soleares, alegrías, 

sevillanas, chegando ao extremo de diferenciar cantes que nem mesmo o comum dos 

andaluzes facilmente diferenciaria.  

    Num poema intitulado Numa sexta-feira santa138, pertencente ao livro Crime na 

Calle Relator, descreve a desordem que se produz quando uma cantora participa de 

uma procissão da Semana Santa: 

         Numa Sexta-Feira Santa                
         Semana Santa na Andaluzia: 
         O que de sacro ainda o feria.  
         A de que conta foi em Utrera, 
         De Sevilha a quase seis léguas.  
         O grande dia da Semana 
         É a noite Quinta-Sexta Santa.  
         Preferiu passá-la em Utrera 
         Que a faz em mais pobre maneira,  
         Mas onde queria assistir 
         O Cristo Cigano que ia ir  
         Reentrar na Matriz de Utrera 
         Nos braços das saetas da Pepa.    
         Pepa, grande por bulerías, 
         Cantando saetas estrearia,  
         E era tão grande o interesse 

                                                 
135 MELO NETO, João Cabral de. Entrevista ao jornal Zero Hora. Porto Alegre, 1976. apud ATHAYDE, 
Félix de. Idéias fixas de João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/FBN; Mogi das 
Cruzes, SP: Universidade de Mogi das Cruzes, 1998, p.62. 
136   MELO NETO, João Cabral de . Entrevista concedida a M. Leonor Nunes em JL, 448, 5/10 fev. 1991.  
137   MELO NETO, João Cabral de. Entrevista ao Jornal do Comercio, Recife, 13 jan. 1982. 
138 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2003, 
p.600. 
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         Que de Sevilha veio quem viesse.       
         Passa que cantar por saetas, 
         Cante que aceita a própria Igreja,  
         Faz-se com o mesmo compasso 
         Das siguiriyas, que os ciganos  
         Carregam no pulso e na língua 
         Para confusão da polícia.  
         Porém se algum guarda-civil 
         Tiver o ouvido mais sutil  
         E sentir que o cantaor ia 
         Não por saeta mas siguiriya,  
         Leva o infrator para a cadeia 
         Por desaforo a Franco e à Igreja. 

 

O flamenco popular, temperante, severo, como o cante a palo seco, que se canta 

sem acompanhamento. É só ritmo que de forma serena busca, na realidade, uma 

musicalidade à qual João Cabral trabalha um de seus poemas,  A Palo seco139, em 

Quaderna: 

         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. 
         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. 
 
 

              Compondo uma escritura fortemente voltada para a captação da realidade 

social e humana, o poema em questão recria paisagens que “dão a ver” um espaço de 

imagens idealizadas, resultando o texto poético numa mescla de esferas que abarca o 

regional e o universal. 

                 A ação da criação artística favorece esta identificação de forma mais clara, 

defende também a percepção do grau de universalidade presente nesta forma de 

                                                 
139 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2003, p.247. 
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produzir liberdade e as associações das formas próprias do poema (mesmo que não 

absolutamente próprias) de olhar e entender o mundo. Isto ocorre porque a arte é um dos 

campos de objetivação do ser social “que se autonomizaram das exigências imediatas do 

trabalho”. 140 

                Idealizada com base nessas teorias, a arte é apreendida enquanto objetivação 

humana que se realiza no trabalho. Assim, o entendimento de estética determinada pela 

ontologia não abarca imparcialidade diante da sociedade. Ou seja, na experiência com a 

arte, o poeta demonstra suas formas particulares de ler o mundo. A arte reflete a 

dialética com o entrosamento “de que ambos são igualmente momentos da realidade 

objetiva, produzidos pela realidade e não pela consciência humana”.141  

              Considerando que, em essência, o fundamento de toda a realidade social é a 

prática criadora do homem em sua principal forma de exposição que é o trabalho, fica 

exposto o que é aplicado pelo marxismo em sua importância quanto à criação e à ação 

do sujeito no percorrer da história. 

               A arte pode ser abarcada pela sua importância espacial ou plástica da imagem, 

no sentido do seu ajuste coerente com o espaço da literatura ou da pintura que João 

Cabral incorporou na temática da reflexão crítica em torno da própria poesia.142 A 

poesia visual dos versos de Berceo, a quem a criação da poesia é uma “arte mayor”, 

estarão sempre presentes na obra de João Cabral: “Pode-se dizer que hoje não há uma 

arte. Não há uma 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”. 143   

            O fundamental é perceber, por intermédio desta tese, que a crítica da realidade 

que, de fato, dava-se na poesia não se fazia apenas pelos conteúdos, mas pelos modos de 

construção com que eram indicados os aspectos do real. Ou, para explicar de outra 

forma, trata-se de que, a crítica da realidade, atuada pela invenção literária, passa por 

uma crítica da sociedade com que esta criação buscava apreendê-la. 

               Não mais se refere a uma representação de conteúdos da realidade, mas a uma 

imitação da forma daqueles conteúdos, por intensificar os próprios valores da invenção 

                                                 
140 NETTO, José Paulo; BRAZ, Marcelo. Economia política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 
2007, p. 43. 
141 LUKÁCS, György. Introdução aos escritos estéticos de Marx e Engels. In: Arte e sociedade: Escritos 
estéticos 1932-1967. UFRJ: Rio de Janeiro, 2009. p. 104. 
142 Revista Colóquio de Letras, Paisagem tipográfica: homenagem a João Cabral de Melo Neto (1920-
1999). Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, n. 157/158 , jul. 2000, p.41. 
143 Os poetas estão vivos. Revista Petrobras, Rio de Janeiro, n.226, mar./abr. 1974. 
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poética, operadores daquelas representações. Uma harmonia entre o contexto e a palavra 

inserida no social.  

           É aceitável recordar Lukács144 quando diz que a obra literária é edificada em 

torno de uma dúvida. Navegando por um trajeto, muitas vezes inesperado, a poesia pode 

atravessar um silêncio inesperado, ficar à deriva ou encontrar ilhas do tempo e uma 

pergunta, à qual o artista, ao escrever, responde ao que parece organizado ao redor da 

sua vida desarmonizada.  

                                                 
144 TERTULIAN, Nicolas. Georg Lukács: etapas de seu pensamento estético. São Paulo: Editora Unesp, 
2008, p.70. 
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Capítulo 2: 
 

A BÚSSOLA 
 
 
 
 
 
 

Há gente para quem 
tanto faz dentro e fora 

e por isso procura 
viver fora de portas. 

[...] Há gente que se gasta 
de dentro para fora. 

E há gente que prefere 
gastar-se no que choca145 

 

 

 

 

 

 

                                                 
145 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2003, p.307. 
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2.1 O diálogo no oceano da palavra 

 

 

Por muitas vezes, no meio da correria diária, surpreende-se com momentos de 

calmaria, verdadeiras “ilhas no tempo”, tão necessárias para suportar a difícil tarefa de 

(re)organização da vida. O poeta João Cabral soube muito bem buscar pontes que o 

ligariam às suas “ilhas” de reflexão, de encontros, de caminhada e de crítica. Nota-se, 

nesta tese, o percurso histórico do poeta que tornou sua obra possível através das 

experiências de seu “habitar o tempo”. Um verdadeiro mergulho poético que o 

impulsionou a ultrapassar metaforicamente ilhas no tempo, como espaço relevante de 

luta e de uma rota necessária para a mudança da tradição imposta. 

         O homem, ao elaborar uma meta, um objetivo, confina-se entre muros e espaços 

até então inexistentes, limita-se em pequenas ilhas no tempo. Surge, assim, através da 

linguagem, um campo de fuga ou uma ponte para a construção cultural e de crítica 

social, como espaço da transformação e da reflexão. A “ilha no tempo” é a forma mais 

representativa desta objetivação do ser em sociedade. Ilha que aglutina ideias e une os 

homens em um mesmo tempo, mas que os separam e os modificam muitas vezes através 

da violência imposta pelas políticas presentes. O conceito de “ilha no tempo”, neste 

momento, é revelado. Ilhas são sempre uma interferência aparentemente independente 

no meio do mar. Uma ilha tem utilidade para mostrar que há terra debaixo de todo o 

mar, que em seu fundo, exatamente, toda a terra está unida. Ou seja, tanto o mar, quanto 

a ilha estão unidos, nesta análise, ao tempo da ponderação em uma produção poética. 

João Cabral fez da sua vida e da sua obra uma das mais extraordinárias 

aventuras de sensibilidade, e isso sem usar a inspiração, e sim a prática, o uso de suas 

“ilhas no tempo”, a experiência e a pesquisa. Ao final das contas, a poética cabralina é 

uma representação da vida, com força capaz de equiparar-se à sua própria vida, e não 

somente às representações literárias dessa mesma vida. 

 O estudo da história de um poeta é sempre desafiador, já que representa a 

socialização de uma época e o encontro de culturas, principalmente apresentadas nesta 

tese, tanto a cultura brasileira e a espanhola. As transformações históricas observadas 

nestas sociedades se justapõem à história do poeta que, com sua sensibilidade, cria, 

critica e coloca a vivência em verso utilizando-se de algumas de suas “ilhas no tempo”.  
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          Já com 16 anos, João Cabral tinha a consciência do que seria crítico literário. A 

literatura o absorvia: Eça de Queiros, Euclides da Cunha, Willy Lewin, Luigi 

Pirandello. Participa, neste período, de um grupo composto por Lêdo Ivo, Antonio 

Rangel, Gastão Hollanda, José Guimarães de Araújo e Benedito Coutinho, que 

costumavam se encontrar, e discutir leituras no Café Lafayette, no Recife, como já foi 

mencionado no capítulo anterior. 

         Em seu mergulho reflexivo em busca de “ilhas no tempo”, o jovem poeta 

observava a realidade e a cultura da cidade de Recife, então caracterizada pelo contraste 

entre os retirantes, a miséria dos manguezais e os ricos casarões e engenhos. Este fato 

social se tornou, para o poeta, uma estrutura de sentimentos. Tal realidade incitou-o a 

grandes questionamentos: 

E, afinal de contas, por que é que eu escrevi sobre miséria de 
Pernambuco, se eu sou de uma família de senhores de engenho, 
portanto, exploradores daquela gente e, portanto, responsáveis por 
aquela miséria? Eu não sou filho de mucambeiro.146 

 

       João Cabral é um homem visual, quer fazer ver a realidade observada. A poesia, 

para ele, persegue a todo custo a mais aguda percepção da realidade na busca da 

aproximação das imagens. Apresenta em sua obra, quando fala de Pernambuco e dos 

retirantes, o olhar do menino de engenho participante das preocupações dos 

trabalhadores de sua propriedade. A necessidade de transformação ou percepção da 

sociedade dominada pela miséria é pontuada, em seus poemas mesmo sabendo que essa 

miséria é produto de estruturas tradicionais nas quais ele está inserido.  

               Discernir sobre o objeto e como representar essa realidade em arte não é 

determinado pelo poeta como negação de suas características sociais, nem na 

ampliação, bem pelo contrário é abarcá-las em seu sucinto triunfo ao alicerce consciente 

da sua escrita.  O propósito de sua obra é uma ética de afirmação do fundamental sobre 

o cotidiano através de um método de leitura e do olhar através e na palavra.  Sua obra 

possui um guia condutor que é a relação do seu contexto entre a realidade construída 

pela linguagem do discurso poético e delimitada pelos olhares sociais e históricos do 

poeta.          

                                                 
146 ATHAYDE, Félix de. Idéias fixas de João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/FBN; 
Mogi das Cruzes, SP: Universidade de Mogi das Cruzes, 1998, p.66.  
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  Neste sentido, a palavra apresenta uma maneira crítica à possibilidade de 

designar um modo de vida e seus significados culturais.147 Para João Cabral, a palavra 

precisa ser como uma pedra que é jogada para incomodar. Como pretendia na análise 

feita em seu livro Educação pela pedra (1962-1965), utiliza pedra como metáfora ao 

apresentar a grandeza do humano em um mundo político. O questionamento é: "O ser 

humano é uma pedra imperfeita?", e o poeta diz "Não sou a favor da pedra contra o ser 

humano. Acho que temos de nos petrificar um pouco, mas não creio que esse seja o 

ideal maior do homem".148  

O poeta navega pelos mares da ficção, da história e da cultura na inevitável 

reflexão sobre o homem em sociedade. Pode-se entender que “a identidade do indivíduo 

realiza-se na construção da identidade dos lugares e o ir e vir ou permanecer em ‘um 

lugar’ pressupõe uma relação entre a necessidade e sua superação – condição do ser”.149 

   Em 1942, em meio à ebulição social e crítica, João Cabral surgiu como poeta 

surrealista ao lançar o livro Pedra do sono. Pertencente à geração de 1945, 

considerando-se apenas o critério cronológico. Apresenta em seus livros posteriores um 

caso particular no enriquecimento da composição poética brasileira moderna. Seus 

posteriores poemas abarcam a exposição do cotidiano em busca das possibilidades da 

vida. Em entrevista a Jeová Franklin, o poeta explicou o fato de não depender da 

geração de 1945: 

 [...] sou da Geração de 45 porque todos os que se consideram assim 
são meus contemporâneos. Mas se meus pais tivessem me perguntado 
se eu queria nascer, eu indagaria se havia algum risco. Eles me 
responderiam: Vão inventar a Geração de 45.150 

 

    Com apenas 27 anos de idade, em 1947, embarcou para a Espanha, escalado 

como vice-cônsul em Barcelona. João Cabral, com sua mudança, reorganiza-se para 

acomodar uma nova ordem, um novo modo de vida. Em Barcelona, embora o 

franquismo tentasse dissolver a inventividade do povo e criasse um clima de medo, era 

uma cidade de vários artistas e intelectuais. 

  João Cabral saía do país após quinze anos de ditadura do presidente Getúlio 

Vargas para entrar na Espanha abatida e silenciada pelo general Franco. Neste período, 
                                                 
147 CEVASCO, Maria Elisa. Para ler Raymond Williams. São Paulo: Paz e Terra, 2001, p.118. 
148 SECCHIN, Antônio Carlos. João Cabral: a poesia do menos e outros ensaios cabralinos. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Topbooks, 1999. 
149 SANTOS, Milton. Pensando o espaço do homem. São Paulo: Edusp, 2002, p.23. 
150 MELO NETO, João Cabral de. Entrevista a Jeová Franklin. In: Diário de Pernambuco, 4 mai. 1969. 
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na Espanha de Franco, tudo era reprimido, até mesmo ler, quanto mais escrever o que se 

pensa.  Os efeitos do regime franquista marcaram um debate sério entre a política e os 

intelectuais e artistas na Espanha, que – ao contrário da economia e de outros aspectos 

da vida apresentam reflexos amplos.151 O historiador Eric Hobsbawm argumenta que a 

Guerra Civil Espanhola anunciou a ligação de frentes nacionais com conservadores 

patriotas para uma reforma social e ao mesmo tempo para arruinar os inimigos 

nacionais.152 Com o fim da Guerra Civil Espanhola, muitos espanhóis que haviam 

batalhado no exército de Franco tinham algumas expectativas: 

  

Millones de españoles que se habían batido en las filas republicanas 
lo que lo habían hecho sin pasión encuadrados en El ejército de 
Franco, cansados de casi tres años de guerra, así como sus familias 
[...], habían terminado por abrazar una esperanza ingenua y pensar 
‘después de todo, tal vez no sea esto tan malo como lo han pintado. Y 
creían en el lema, ‘Ni un hogar sin lumbre, ni uno español sin pan’, 
palabras del Caudillo que podían leerse en edificios, paredes 
callejeras y prensa cotidiana. 153 

 
 

            A luta da população, em pouco tempo, levou às prisões e fuzilamentos sumários 

os “inimigos internos”, expressão utilizada por Francisco Franco em seu discurso de 3 

de abril de 1939. O ditador dizia ter inimigos no interior e do exterior na Espanha. 

Alguns intelectuais foram para o exílio, porém existiram diferentes relações deles, 

espanhóis criativos e críticos, com o franquismo. Desde as articulações internacionais 

que alguns intelectuais conseguiram fazer no exílio e as relações nutridas com os 

intelectuais que ficaram na Espanha e ainda aqueles que foram constituídos sob a 

ditadura de Franco. 154 

                 O regime franquista teve como fundamento o “Nacional-Catolicismo” e o 

anticomunismo, ao criar a simbologia de uma “cruzada” conduzida pelo General 

Franco, que praticaria uma Espanha próspera de um passado de poder e glória, 

devolvendo-a novamente na “era de ouro” com a modernidade.  

                                                 
151  HOBSBAWM, Eric. Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2007. 
152 HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos. O breve século XX (1914- 1991). São Paulo: Companhia 
das Letras, 1994, p. 162. 
153 TUÑON DE LARA, Manuel. España Bajo la Dictadura Franquista (1939 – 1975). Barcelona, Editora 
Labor, 1980, p. 13.   
154 BACHAUDE, Andrée. Franco – os rostos da História. Lisboa, Ed. Verbo, 2003. 
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            A primeira fase do regime, estabelecida entre 1939 e 1945, foi marcada pela 

Segunda Guerra Mundial. O general Francisco Franco viu-se forçado a ajustar sua 

política às modificações no aprumo de forças europeias. A Espanha encontrava-se 

debilitada nas áreas moral e econômica. Na década de 1950, a política espanhola estava 

em transformação econômica, com a alteração da burguesia agrária pela burguesia 

comercial, migração do rural para as cidades criando uma nova formulação geográfica e 

demográfica, como em Aragón, Castilla e Galícia.155 

              O ajustamento do regime de Franco, além de levar ao exílio grande parte da 

intelectualidade espanhola, como pintores, escritores e professores, experimentou um 

crescimento econômico baseado na montagem de indústrias multinacionais e no 

turismo.  

Este momento ficou registrado nas correspondências que João Cabral trocou 

com Carlos Drummond, Manuel Bandeira e Clarice Lispector, entre 1947 e 1958. Em 4 

de setembro de 1947, em uma dessas cartas, o poeta compartilhou com seu primo 

Bandeira uma grande descoberta: 

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, Góngora, 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, quando o interesse pelos 
modernos me permite sistema.156  

            
É possível notar nesta carta a alusão ao poema “No vosso e em meu coração”, de 

Manuel Bandeira, no qual é apresentada uma Espanha-sim e uma Espanha-não, 

realçando a todo o momento, a questão “a Espanha de Franco, não!”. A carta também 

ressalta que João Cabral encontrava prazer nas leituras da literatura espanhola. Os 

poemas o Gonzalo de Berceo, Romancero e o Poema de Mio Cid, proveram-lhe 

subsídios e intercâmbios para escrever de uma maneira ''realista'' e ''popular'' a realidade 

do homem do Nordeste. É possível aproximar os sinais da poesia espanhola na obra do 

                                                 
155 ABRÃO, Janete org. Espanha : política e cultura.Porto Alegre, EDIPUCRS, 2010. 
156 SÜSSEKIND, Flora (org.). Correspondência de Cabral com Bandeira e Drummond. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira/Fundação Casa de Rui Barbosa, 2001, p. 32. 
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poeta escrita na década de 1950: O cão sem plumas (1950), O rio (1954) e Morte e vida 

Severina (1954-1955). 

  Há outra carta, escrita a Drummond de Andrade, de 17 de janeiro de 1947, na 

qual, respondendo às dúvidas do amigo quanto à publicação do seu primeiro livro, o 

poeta chega a registrar o seu “prazer tão grande em discorrer”, “sobre temas caros” e 

levar “a poesia moderna aos operários, aos pequenos funcionários públicos”. 

Convertendo, assim, a carta em exercício sobre a direção de “uma poesia integrada ao 

nosso tempo, que o exprima limpidamente e que ao mesmo tempo o supere”.157 

     Nas correspondências estão expressas a preocupação do poeta em fazer chegar 

às pessoas a sua obra poética. O acesso, no entanto, às correspondências trocadas por 

eles, no mesmo período, desdobra e contextualiza interferências e tensões sociais, 

passando-se do registro do escritor – funcionário público às imagens bélicas do fim do 

Estado Novo, às eleições de 1950; da afirmação da Geração de 1945 ao movimento 

concretista; da ditadura de Franco à disputa entre Camargo Guarnieri e Koellreuter no 

terreno da música erudita, no Brasil de meados do século XX. 

            Em Barcelona, o jovem poeta encontra sua nova e decisiva “ilha no tempo”: uma 

máquina tipográfica. Esta ideia surge quando João Cabral saía de um consultório 

médico, por causa das grandes dores de cabeça, e resolve combinar o gosto pelos livros 

com a necessidade de exercícios158. Seus exercícios são os movimentos repetitivos da 

prensa manual. Em uma carta de 17 de fevereiro de 1948, o poeta comunica a Manuel 

Bandeira sobre a nova aventura nos mares da tipografia: 

 

Aqui vão mais 24 páginas do seu Mafuá. Você verá que umas estão 
com a impressão melhor do que a outra. Razão: a máquina, verdadeira 
e não de brinquedo, que comprei e que, infelizmente, me chegou já 
seu livro bem adiantado. A principio hesitei: deveria ou não tornar a 
fazer as primeiras páginas? Essa duvidazinha porém desapareceu ao 
continuar meu exercício com a máquina. Na verdade, se esta é capaz 
de dar uma impressão perfeita, exige, em compensação, pleno 
domínio de seus mistérios. O resultado é que estou num período de 
aprendizagem – agora da máquina – e o que é mais triste: essa 
aprendizagem se verifica tendo o seu livro de cobaia, coisa que não 
quis evitar para impedir mais adiantamento. […]159  
 

 

                                                 
157 Idem, p.33.  
158 LISPECTOR, Clarice, Correspondências. Org. Teresa Monteiro. Rio de Janeiro: Rocco, 2002, p.181. 
159 SÜSSEKIND, Flora. Op. cit., p.59. 
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            Seu mergulho pela arte da tipografia teve início na Barcelona de 1947, com a 

publicação caseira de alguns exemplares de seu livro “Psicologia da composição”. 

Continuando a análise dessa mesma carta, nota-se como age o poeta aprendiz de 

tipógrafo e a sua preocupação com a estética e do papel em suas impressões: 

 

Falo da impressão, porque o que diz respeito ao lado plástico da coisa 
não me desagrada de todo (falo da paginação, da cortada, etc.; coisas 
que até agradaram francamente ao Joan Miró. 
[...] uma das coisas que tem atrapalhado – ou melhor, a principal coisa 
que me tem feito apanhar da máquina, tem sido o papel.160 Este é 
inegavelmente um papel formidável, como talvez se encontre em 
poucas partes do mundo. Mas é um papel muito duro, por ter muita 
cola, e difícil de se trabalhar com. Esteve aqui um impressor alemão, 
um sujeito fabuloso, aliás, que me criticou haver começado por uma 
natureza tão difícil como a desse papel. Mas que fazer? O livro estava 
começado e não compensava voltar.161  

 

              Em meio a essa aventura na máquina tipográfica, o poeta idealiza ser um editor 

ao projetar uma nova barcaça, uma revista. Na mesma carta, esclarece a seu primo 

Manuel Bandeira a ideia de edição de uma revista sem ordem ou hierarquia entre os 

textos e as pessoas que os selecionam, que teria por nome “Antologia”: 

 

Depois do seu livro concluído, vou começar a composição de uma 
revista trimestral chamada “Antologia”. A revista não terá programa 
no seu pretensioso título: o de dar um balanço no numeroso 
contemporâneo e o de procurar a expressão de um qualquer através do 
ato de escolher. Atualmente, esse problema da possibilidade de 
expressão pessoal numa seleção me obceca.162  

 

                Em outra carta a sua amiga Clarice Lispector (sem data), o poeta descreve sua 

ideia sobre a revista Antologia além de continuar explicando sua produção e as 

dificuldades com a máquina tipográfica: 

  

Comecei por imprimir meu livro por uma razão simples: meus 
primeiros contatos com a “impressa” propriamente dita foram 
desanimadores. Custei a certar a mão e para que o livro do Manuel, 
que estava na máquina não fosse prejudicado, coloquei o meu. Você 
verá, quando o receber, alguns defeitos de impressão. Só agora 
compreendi a superioridade que numa tipografia os impressores se [...] 

                                                 
160 Em outras cartas, João Cabral cita que utiliza “papel avião”. 
161 SÜSSEKIND, Flora. Op. cit., p. 59-60. 
162 Idem, p. 60. 
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sobre os tipógrafos e os outros. É inegavelmente, a mais difícil de 
todas as tarefas, lograr-se uma boa impressão.Estou em entendimento 
com o Lauro Escorel – e este com o Antonio Candido, de S. Paulo - 
para fazermos uma revista trimestral, chamada ANTOLOGIA (dístico: 
PLUS ÉLIRE QUE LIRE, Paul Valéry). Será uma revista minoritária, 
de 200 exemplares, distribuída a pessoas escolhidas pelos diretores. 
Não terá programa formulado, não dará bola à chamada vida literária, 
não terá seções, nem de cinema, nem de livros, nem de nada. Qualquer 
coisa fora do tempo e do espaço – um pouco como nós vivemos. O 
fim verdadeiro da revista será o de começar a escolher o que presta de 
todos nós. Qualquer coisa como um balanço de antes do fim de ano, 
um balanço dos fevereiros que nós todos somos. Que acha Você? Um 
momento, pensei em fazer uma revista para os escritores brasileiros de 
fora do Brasil. Mas um certo aspecto Itamaraty dessa ideia me fez 
deixá-la em quarentena. Gostaria que V. nos mandasse – se é que o 
Lauro já não as solicitou – suas sugestões, e – coisa que seria ótima – 
que considerasse a possibilidade de figurar como um dos diretores 
(aliás, em vez de diretores, podíamos declarar: ESTA REVISTA É 
PUBLICADA POR: a) b) c), etc.). O cargo não lhe daria grandes 
trabalhos nem a distrairia grandemente de seu trabalho. Você 
compreenderá que numa revista chamada ANTOLOGIA o trabalho de 
diretor é um trabalho de escolhedor. Diga se quer ser um dos 
ESCOLHEDORES. A revista será impressa por mim, aproveitando 
minha máquina e as delícias do câmbio. Esperamos ter um número 
pronto – no mais tardar – “em março.” [...]163 

 

           Observa-se nesta carta a descrição editorial da revista Antologia. Revista 

trimestral sem ordem estética “fora do tempo e do espaço”, com escritores brasileiros 

que moram fora do país. Porém, a barcaça, a revista Antologia não saiu de seu porto tão 

cedo. O tão esperado desancoramento da revista Antologia não ocorreu. Isso fez com 

que João Cabral refletisse em outros mares sua arte tipográfica. Mares mais próximos, 

com antigos projetos idealizados com seus amigos do Rio de Janeiro, como João Cabral 

relembra a Carlos Drummond de Andrade em carta de 9 de outubro de 1948:  

 

  […] Agora uma pergunta. Agora que posso imprimir de graça, por 
que não fazemos aquela revista que planejamos – você, Vinícius e eu? 
– e para cuja discussão até nos reunimos uma tarde no M. da 
Educação?164  

 

                                                 
163 LISPECTOR, Clarice. Correspondências. Org. Teresa Monteiro. Rio de Janeiro: Rocco, 2002, p.180. 
A revista Antologia só seria publicada 50 anos depois, no Rio de Janeiro, dirigida por Carlito Azevedo. 
Revista sem hierarquia dos autores que reúne. MELO NETO, João Cabral de. In: Inimigo rumor. Rio de 
Janeiro: Sette Letras, 1997, nº 1. p.30. 
164 Süssekind. Op. Cit., p. 228. 
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             O poeta, não desistiu de imprimir uma revista em sua produção caseira e tenta 

de todas as formas agrupar colegas em suas produções. Porém, foi mais uma ideia que 

naufragou. João Cabral escreve a Clarice Lispector em 15 de fevereiro de 1949 e 

explica que almeja uma nova revista para espalhar a cultura espanhola, principalmente a 

catalã, no Brasil: 

[...] por viver, numa enorme preguiça. Tenho planejada agora, com 
alguns amigos catalães, uma revista clandestina catalã brasileira. Não 
sei bem como será. Mas desde que a polícia fechou a que eles 
publicavam aqui, quero fazer alguma coisa de propaganda da cultura 
deles junto aos intelectuais brasileiros.165 

 

A revista vetada nesse período a que Cabral se refere, chamava-se Algol, e teve 

um único número no final de 1946, dirigida por Joan Brossa, Arnau Puig e Antonio 

Tapiès e João Cabral. Este grupo de artistas criou, em 1948, a revista Dau al Set. Para 

eles, João Cabral tornou-se uma referência categórica ao discutir o papel social da obra 

de arte, sem repudiar a preocupação estética e cultural. 166 A preocupação do poeta 

estava em divulgar a cultura espanhola junto aos pensadores e artistas brasileiros. 

    Editar uma revista em pleno regime franquista não era algo fácil. Para esclarecer 

esse procedimento é preciso voltar até a Guerra Civil Espanhola durante a qual as armas 

não eram apenas bélicas. As informações também eram armas. Com o final da Guerra 

Civil, o regime de Franco conservou a “Lei de Prensa” que cuidava e controlava 

totalmente as notícias jornalísticas. No começo, a imprensa era controlada e 

influenciada pela “Falange”, que não só comandou as publicações, mas também os 

escritores e editores dos periódicos.  

                 Com o fim da II Guerra Mundial, a Espanha, sofreu um isolamento pela 

interrupção da entrada de informações do exterior e do interior do país. O povo 

espanhol poderia expressar seus pensamentos, mas com os princípios e fundamentos do 

governo. No ano de 1951, Franco refez seu governo do referencial categórico fascismo 

pelo padrão nacional-católico afetando mais uma vez a política e a imprensa.  Franco 

criou o Ministério de Informação e Turismo para tentar modificar a “Lei de Prensa” de 

1938 criando um novo projeto que só sai do papel em 1962.  

                                                 
165 LISPECTOR, Clarice. Op. cit.,p.186. 
166 CARVALHO, Ricardo Souza de. O cavalo de todas as cores: Uma revista editada por João Cabral de Melo Neto. 
Revista da USP. 2007, n.73, p. 113-116. Disponível em: 
 <http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?pid=S0103-99892007000200010&script=sci_arttext>. Último acesso 
em: 19/01/2012. 
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A Lei de Imprensa determinou a censura, deixando explicado em sua introdução 

em que consistia o papel da imprensa: “[...] transmitir al Estado las voces de la nación 

y comunicar a ésta las órdenes y directrices del Estado y de su Gobierno, siendo la 

Prensa”. 167 Aqui está posto novamente o controle e a influência do governo na opinião 

e na informação. 

          Porém, também essas ameaças e proibições não evitaram que muitos 

jornalistas e intelectuais ousassem relatar informações sobre e debater assuntos 

referentes ao governo e a sociedade espanhola. Um desses exemplos é o trabalho 

realizado pelo poeta João Cabral e seu a amigos do grupo Dau al Set e por outros 

grupos. Chegando a ponto de fazer-se necessário falar, embora seja brevemente e 

através da arte o que aflige esta sociedade. Em uma carta de 15 de setembro de 1949, 

nosso poeta marujo anuncia a seu primo Manuel Bandeira a ideia de mais um novo 

periódico:  

Uma amiga minha que vai aí de avião levará um exemplar da 
Antología de poetas brasileños de ahora, publicada por mim. Esta é a 
primeira série: poetas nascidos depois de 1900: Murilo Mendes, 
Carlos, Cecília, Schimidt e Vinícius. Quero ver se faço agora uma de 
“três romances brasileiros”: Cardoso, Nava, Pedro Dantas. E, quando 
tenha traduções, outra séries da Antologia. Também tenho em projeto 
uma revista: “O cavalo de todas as cores”, impressa por mim e 
dirigida pelo Alberto Serpa e por mim.168 

 

         Novamente, essa revista, como as outras anteriores, somente ganhou forma em seu 

primeiro e único número. A revista foi publicada em janeiro de 1950. Nota-se que a 

revista tem um título curioso169, O cavalo de todas as cores170, e o sumário: “Pedro 

Homem de Mello, Nove canções católicas, Vinícius de Moraes, a bomba atômica, 

                                                 
167 BOE, Ley de Prensa de 22 de abril de 1938, preámbulo.   
168 SUSSEKIND Flora. op. cit., p. 104. 
169 Esse título pode ter servido de ponto de partida para a ilustração da capa, a cargo de Francisco García 
Vilella, pintor em início de carreira em Barcelona, apoiado por João Cabral, que lhe encomendara as 11 
ilustrações que acompanham as traduções de poemas de Baudelaire por Osório Dutra, Cores, Perfumes e 
Sons, editadas pelo Livro Inconsútil em 1948. (...) O Cavalo de Todas as Cores segue a configuração dos 
demais “livros inconsúteis”: pequena dimensão (22 x 14,5 cm) e folhas soltas formando cadernos a partir 
das colaborações. CARVALHO, Ricardo Souza de. O cavalo de todas as cores: Uma revista editada por 
João Cabral de Melo Neto. Rev. USP [online], n.73, p. 113-116, 2007. ISSN 0103-9989.  
170Disponível em: <http://bdigital.sib.uc.pt/bg4/UCBG-RB-17-26/UCBG-RB-17-26_item1/P4.html>. 
Acesso em 8 de janeiro de 2012. O Cavalo De Todas As Cores. Barcelona, 1950. O cavalo de todas as 
cores / dir. Alberto de Serpa e João Cabral de Melo Neto. – Nº 1 (Jan. 1950). – Barcelona : J.C.M. Neto, 
1950. 
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Rafael Santos Torroella171, Cuatro poetas, José Régio, Poesia, E. Torno, Xilografia 

popular en Cataluña”. 

              No processo de elaboração da revista João Cabral aprendeu muito sobre a 

cultura catalã e admirou os seus participantes e homenageou alguns no livro Paisagens 

com figuras172, como o tipógrafo Enric Tormo, artista das artes gráficas na Espanha. 

Amigo de João Cabral, Enric Tormo o ensinou a comprar prensas e a mexer na máquina 

tipográfica Minerva e uma Boston: 

 

Paisagem tipográfica 
 
Nem como sabe ser seca 
Catalunha no Montblanc; 
nem é Catalunha Velha 
sóbria assim em Camprodón. 
 
A paisagem tipográfica 
de Enric Tormo, artesão, 
é ainda bem mais simples 
que a horizontal do Ampurdán [...]173 

 

Em uma entrevista, Enric Tormo diz sobre as perseguições franquista e a sua 

proximidade com o João Cabral: “Era uma tranquilidade falar com ele, pois nessa 

época, pelo fato de sermos de esquerda, estávamos andando pela rua na ponta dos 

pés”.174 A proximidade entre João Cabral e Enric Tormo era tão grande que foi ele o 

impressor do livro do estudo do poeta sobre Joan Miró. Tormo conta na entrevista que 

João Cabral também tinha habilidade como tipógrafo. Ao adquirir sua “ilha no tempo”, 

uma máquina de impressão manual modelo Minerva, o poeta exercitou o seu oficio e 

imprimiu obras de poetas brasileiros e espanhóis, livros de Joan Brossa, Manuel 

Bandeira e Drummond e algumas revistas.  

Enric Tormo também lembra que João Cabral criou um selo editorial chamado O 

Livro Inconsútil. Livros que tinham como particularidade a originalidade de não ter 

grampos ou costuras ligando as páginas. “João Cabral dizia que assim as páginas 
                                                 
171 Historiador e crítico de arte, Rafael Santos Torroella estava a frente da editora Cobalto, que publicou 
uma revista especializada em arte “Cobalto: arte Antiguo y Moderno”, onde lançou estudos sobre 
Salvador Dalí, de Oriol Anguera, Joan Miró, de Juan Eduardo Cirlot. In: CARVALHO, Ricardo Souza 
de. A Espanha de João Cabral e Murilo Mendes. São Paulo: Ed. 34, 2011, p.125  
172 Livro com dedicatória “A Enric Tormo, Maestro, esta primeira incursão a seus domínios”. 
173 MELO NETO, João Cabral, Obra completa: Volume único. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 
159. 
174 CORREIA FILHO, João. Revista do Brasil, n.45, mar. 2010. 
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ficariam livres, seria um livro livre, mais leve”,175 alega outro amigo desse momento 

Puig. Tormo contou outros eventos abarcando o poeta e o livro sobre Miró: 

Ele me pediu emprestado, pois não tinha nenhum com ele. Eu 
emprestei e, quando me devolveu, estava todo com anotações a lápis, 
feitas pelo tal diplomata, que teria deixado o texto de Cabral  
“melhorado”. Eu tive de pegar uma borracha e ir apagando tudo, mas 
deixei uma única frase: “e tudo continua confuso e contraditório”. 
João Cabral não se interou do ocorrido, pois não lhe mostrei, mas me 
pareceu anedótico alguém corrigir um texto dele e depois ele vir a 
tornar-se um dos mais importantes escritores brasileiros.176 

 

        A nova “ilha no tempo”, a tipografia, proporcionou ao poeta uma nova inquietação, 

a impaciência. Pode-se observar como as lentidões dos processos de edição cansam o 

poeta, como comunica em uma carta ao amigo Manuel Bandeira (sem data): 

Depois que lhe escrevi minha última carta comecei o trabalho de 
“impressão”, propriamente para mim o mai difícil, dado o 
rudimentar de minha prensa. Devo dizer que comecei 
apanhando, e tanto, que pensei desistir. Estraguei não sei 
quantas folhas sem obter a perfeição desejada. 177 

 
 

 O esgotamento físico do poeta é ocasionado pela produção de um ensaio que 

transformado livro com ilustrações de Miró. O poeta convive com Miró e escreve um 

texto sobre a produção artística e plástica. Este ensaio será analisado no próximo 

capítulo da tese.  

  O poeta e editor consegue, finalmente, desancorar sua primeira proposta, a 

revista Antologia, explanada nas cartas. A proposta era de uma revista trimestral de 

“tiragem limitada a 200 exemplares”, que teria um grupo de textos sem ordem. A poesia 

sobressai nas escolhas da revista e entre elas, não tem nenhuma ordem ou estética 

pautada. A variedade da origem dos autores – Brasil, Portugal e Espanha – abarca um 

universo ibero-americano, em português, espanhol e até um pouco de catalão. Os textos 

contemplam as amizades portuguesas, brasileiras e espanholas do poeta João Cabral. Os 

amigos em Barcelona, que o ajudaram nesse mergulho eram o impressor Enric Tormo e 

o crítico Rafael Santos Torroella.  

                                                 
175 Idem.  
176 CORREIA FILHO, João. Revista do Brasil, n.45, 2010. Disponível em: 
<http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/45/sertao-alem-mar>. Último acesso em: 14/02/2012 
177 SÜSSEKIND, Flora (org.). Correspondência de Cabral com Bandeira e Drummond. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira/Fundação Casa de Rui Barbosa, 2001, p. 52. 
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             Com a transferência do poeta para o consulado geral de Londres, em 1950, foi 

interrompida a impressão da revista O Cavalo de todas as cores e dos exemplares de O 

livro inconsútil. No entanto, a ideia de navegar na edição de um periódico ainda não 

havia naufragado. Ao ser nomeado primeiro-secretário da embaixada brasileira em 

Madri, em 1961, Cabral estimulou a criação de uma nova revista que divulgasse a 

literatura e a cultura brasileira na Espanha. Surgia a Revista de Cultura Brasileña, 

dirigida pelo poeta Ángel Crespo, que, de 1962 a 1970, veiculou, principalmente, estu-

dos e traduções para o espanhol da poesia moderna brasileira, dando a conhecer as 

intenções da poesia concreta, ainda diferente no contexto espanhol. 

             A década de 1950 testemunhou as mudanças na estrutura do governo, da 

poética e da imprensa, portanto, da sociedade espanhola. Durante este momento se 

reorganizam os grupos de estudantes, intelectuais, operários, e o Partido Comunista 

espanhol que lançou sua política de reconciliação nacional.178 

      Este período de mudanças sociais e políticas gerou momentos de perseguições, 

inquéritos e torturas não apenas na Europa. Nesse contexto, o poeta João Cabral foi 

investigado pela força de Segurança Nacional Brasileira que suspeitava de suas 

intenções e ligações com o comunismo, obrigando-o a voltar para o Brasil para 

responder a um inquérito.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
178 CARR, Raymond. España 1808-1975. Barcelona: Ariel, 2003. p. 687-689.   
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2.2 Historiador de mares proibidos 

  

         Durante o início de seu trajeto na vida diplomática, João Cabral passou anos em 

Barcelona e em Londres. Uma carta, porém, mudaria esta rotina. João Cabral foi 

obrigado a retornar ao Brasil em 1952. Nesta oportunidade, voltou a Pernambuco, 

especialmente para a cidade de Carpina. Como relata sua irmã, Maria de Lourdes, o 

processo de retorno a Pernambuco não foi algo simples: 

Ocorreu toda a movimentação da família, no sentido de evitar a prisão 
do poeta quando de sua chegada ao Brasil. Nosso irmão Claudio foi de 
barco até o navio que trouxe o João, antes de atracar, levando consigo 
uma carta de recomendação de Agamenon Magalhães, para evitar que 
ele fosse preso ao desembarcar. Nesse período de volta a Pernambuco, 
o poeta permanece em Carpina, na Granja dos Angicos, de 
propriedade da família localizada “numa estradinha que vai pro 
Engenho Canadá”.179 

  

Acusado de subversão, o poeta retornou ao seu país de origem para responder a 

um inquérito contra a nação brasileira. O mandado de Segurança nº 2.264 — DF180 

trazia a acusação: 

I - O Ministério das Relações Exteriores, devidamente alertado pelo 
Estado Maior do Exército e, também, pelo clamor da imprensa diária 
desta Capital Federal — que chegou a publicar fotocópia de uma carta 
de funcionário diplomático, Cônsul João Cabral de Melo Neto, 
dirigida a outro colega, Cônsul Paulo Augusto Cotrim Rodrigues 
Pereira, em linguagem confessadamente conspiratória, — de sentido 
comunista — procedeu a um inquérito administrativo destinado “a 
apurar responsabilidades de diplomatas e funcionários administrativos 
envolvidos em atividades subversivas”. Para tanto, obedeceu nos 
menores detalhes, aos textos legais disciplinadores da espécie 
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União) nomeando uma 
comissão composta de elementos categorizados da carreira —
Embaixadores Hildebrando Accioly, Acyr do Nascimento Paes e 
Mário Moreira da Silva — para apurar os fatos acima referidos, 
partindo, naturalmente, do documento revelador (documento em 
original que se acha junto ao respectivo inquérito administrativo), que 
o seu próprio autor confessou ser autêntico. 

 

                                                 
179 Idem. Ibidem, p.39. 
180Documento do Ministério da Justiça Federal. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfConhecaStfJulgamentoHistorico/anexo/MS2264.pdf> . 
Último acesso em 13 de fevereiro de 2012.  
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      Uma denúncia do diplomata Mário Calábria181 acusando o poeta João Cabral de ser 

comunista motivou a abertura do inquérito, que levou ao desligamento do poeta da 

carreira diplomática, cuja restituição só foi dois anos depois, em 1954. Mário Calábria 

fez a denúncia após ler uma carta de João Cabral dirigida ao embaixador Paulo Cotrim 

Rodrigues Pereira, convidando-o para escrever um artigo em uma revista do Partido 

Trabalhista Inglês. Segue a transcrição da carta interceptada: 

 

meu caro [o nome de Cotrim riscado] amigo: 
Não sei se você sabe que vou cada dia fazendo mais e mais amigos 
aqui. Pois bem: me encomendaram uma coisa, como parte de um 
plano maior de publicar algo sobre o Brasil e nossos amigos 
brasileiros e você é a pessoa indicada para a tarefa. Poderia você 
escrever um artigo – sob pseudônimo é claro – a respeito da luta que 
se está travando no Brasil por mercados entre ingleses e os alemães e 
japoneses? O artigo deve ser uma análise econômica da situação. 
Como você está na Alemanha não será difícil arranjar os dados sobre 
esse país. E se tem dados sobre a Inglaterra posso arranjar. Mas você – 
economista – é o homem para isso. 
Não me diga que não tem tempo porque não acredito. Também não 
tenho e estou me desobrigando de outras tarefas. È interessante que se 
agite os problemas do Brasil aqui – eles não conhecem nada. Nem 
mesmo o seu sobrinho Luiz Carlos. Agora estão pensando, nos altos 
organismos em criar um comitê para a América Latina no qual eu 
seria uma espécie de “adviser”. Mas sem a colaboração de vocês eu 
não poderia “advise” nada. 
 
Grande Abraço para sua senhora, você e a sua família 
Itajubá (afim) 
 
Responda logo e logo 
Seu- (a.)Cabral-8-1-1952. 182 

 

         Esta carta foi escrita pelo poeta ao vice-cônsul brasileiro em Hamburgo, Paulo 

Augusto Cotrim, pedindo-lhe um artigo sobre a economia brasileira, especificamente 

sobre as relações do Brasil com os mercados inglês, alemão e japonês. O poeta 

recomendava ao colega que escrevesse sobre pseudônimo.  O objetivo seria parte de um 

plano maior de tornar conhecidos os problemas econômicos brasileiros. A carta diz que 

                                                 
181 Diplomata, filho de pai imigrante italiano e mãe mato-grossense e autor do livro: Memórias: de 
Corumbá a Berlim, que introduz o leitor nos bastidores da diplomacia brasileira. 
182 “Cópia fotostática desta carta foi entregue ao Estado Maior do Exército pelo coronel Orlando Rangel 
há cerca de 3 meses. Há dois meses o cônsul José Maria Belo comunicou o Sr. Orlando Leite Ribeiro, no 
Itamarati, a estranha ligação desses funcionários e enviou uma cópia fotostática desta carta ao ministro 
João Neves da Fontoura.” In: Jornal Tribuna da Imprensa, ano IV, nº776, Rio de Janeiro, 27 de jun. 1952.  
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era intenção dos altos organismos criarem um comitê para a América Latina no qual ele, 

João Cabral, seria uma espécie de consultor: 

Dizem que isso foi coisa da CIA. Era um tempo de Guerra Fria e é 
bem capaz de ser verdade. Foi um de seus amigos e colegas, Mário 
Calábria, que mandou para o Itamaraty, em 1952, a denúncia 
documentada, mas o João Neves da Fontoura, que era Ministro do 
Exterior ou algum outro posto do Ministério, engavetou tudo. Meses 
depois que o negócio foi engavetado, Carlos Lacerda foi a Paris e 
Mário Calábria, também diplomata, entregou toda a documentação 
denunciatória, inclusive uma carta do próprio João Cabral, em que 
fazia articulações consideradas subversivas, e o Lacerda jogou no 
jornal Tribuna da Imprensa. Então houve aquele processo, e João 
Cabral foi afastado.183 

           

Neste período, como pretexto de conter células comunistas, Carlos Lacerda fez 

campanha contra vários diplomatas. Entre eles estão João Cabral, Jatayr de Almeida 

Rodrigues e Antonio Houaiss, acusados de manter uma célula comunista por trocas de 

correspondências com pessoas consideradas comunistas. O episódio foi chamado de 

“célula de Bolívar”184 pelo jornalista Carlos Lacerda. Nos anos de 1952 e 1953, o 

Itamaraty teria descoberto esse grupo pela violação de algumas correspondências 

particulares. Com ajuda de Lacerda, foi lançada no jornal Tribuna da Imprensa uma 

campanha contra os participantes da célula comunista no Itamaraty.185 A notícia sobre 

este episódio, escrita por Lacerda, dizia: 

A célula Bolívar 
 
Um deles era cônsul em Nova Orleans, nos Estados Unidos, quando 
“O Globo” publicou em 14 de maio de 1947, uma carta de Amauri 
Porto de Oliveira, secretário de Organização e Finanças, da célula 
“Bolivar” do Partido Comunista, constituída de funcionários do 
Ministério das relações Exteriores. 
Nessa ata, declarava-se que o então cônsul brasileiro em Nova 
Orleans, Paulo Augusto Rodrigues Cotrim Pereira não era ainda 
considerado um perfeito militante pelo fato de manter relações 
pessoais com seu irmão Luiz, que é “trotskista”. 
O ridículo dessa declaração fez rir todo o Itamarati, mas o governo 
norte- americano, que toma estas coisas mais a sério, pediu a retirada 
do cônsul em Nova Orleans. Foi então designado vice-cônsul em 

                                                 
183 VASCONCELOS, Selma, João Cabral de Melo Neto: retrato falado do poeta, Recife: Ed. do Autor, 
2009, p.95. 
184 Cf. SOARES, João Clemente Baena. Sem medo da diplomacia. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 
185Elementos da acusação de 1953 figuram no livro dedicado aos 80 anos de Antonio Houaiss, 
coordenado por MARIZ, Vasco. Antonio Houaiss: uma vida: homenagem de amigos e admiradores em 
comemoração de seus 80 anos, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995, pp. 60-73. 
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Hamburgo. É o destinatário da carta do cônsul em Londres, hoje aqui 
estampada. 186 

 

       Com embasamento nas leituras das correspondências pessoais, o inquérito foi 

conduzido pelo embaixador Hildebrando Accioly e pelo Ministro Leite Ribeiro. Alguns 

diplomatas foram absolvidos da acusação, pois foi comprovada a inexistência da 

chamada “célula”, criação feita por grupos contrários ao governo de Getúlio. João 

Cabral, porém, nesse momento, tem seu perfil traçado por Carlos Lacerda na explicação 

dada aos leitores em seu jornal: 

A origem desse documento precisa ser explicada para que se 
compreenda todo o sentido da estranha carta que hoje estampamos em 
“fac-simile”. João Cabral de Melo Neto, diplomata brasileiro, era no 
Rio, há tempos, um poeta dos chamados herméticos. Sustentava que a 
poesia era simples junção de palavras encontradas ao acaso no 
dicionário. Seguia Valéry, detestava os poetas sociais, os engajados, 
era rigorosamente adepto da poesia pura. E era considerado, com 
justiça, um bom poeta. Feito cônsul em Barcelona comprou uma 
pequena tipografia e passou a imprimir em casa, a conselho médico, 
como uma espécie de laborterapia – para curar dores de cabeça diárias 
a que é sujeito – livros fora de comércio, poemas em pequenas edições 
muito elogiadas nos suplementos dominicais pelos raros a quem ele as 
enviava. 
Eis, porém, que foi removido para Londres, como cônsul do Brasil. 
Ali, em pouco tempo, transformou-se. A tipografia passou a servir 
para imprimir boletins dos seus novos “amigos”. Valéry já lhe parece 
uma expressão da burguesia decadente. E quando Moscou, pela boca 
de Aragon, mandou adorar Vitor Hugo (sic), ele passou a considerar 
Vitor Hugo (sic) o seu mestre, o seu modelo. Seus versos estão agora 
repletos de alusões, são panfletários, ardentes e, por sinal, ruins.  
Está ligado aos círculos comunistas de Londres, aos quais serve 
diretamente, sem se subordinar ao P.C. brasileiro. 187 

 

      Esta definição estampada no jornal por Lacerda apresenta um poeta que reflete 

de forma “panfletária e ardente” em sua poesia ideias comunistas. Os diplomatas 

suspeitos foram acusados, demitidos e processados. Houve uma revisão e quase todos, 

exceto João Cabral, voltaram aos seus cargos no Itamaraty. No primeiro momento, os 

diplomatas foram afastados de suas funções, sem qualquer justificativa, pelo presidente 

Getúlio Vargas, que os colocou em disponibilidade inativa, não-remunerada por 

motivos do Conselho de Segurança Nacional. De acordo com o texto do julgamento 

                                                 
186 VASCONCELOS, Selma. op. cit., p.228. 
187 Tribuna da Imprensa, ano IV, nº 776, Rio de Janeiro, 27 jun.1952, p. 16. 
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desse caso, o Doutor Procurador-Geral da República, do Distrito Federal, Plínio de 

Freitas Travassos, em 11 de maio de 1954, depois de resumir o caso, opinou (fl. 26): 

Não tem razão o Impetrante. 
 
A penalidade que lhe foi aplicada não decorre de haver ele praticado 
qualquer crime, mas da sua incompatibilidade para exercer cargos de 
diplomata, como representante do Brasil, pois, tendo sido extinto, pela 
nossa Justiça Eleitoral, o Partido Comunista do Brasil, possível não é 
que tenhamos como nosso representante no estrangeiro ou mesmo no 
Ministério das Relações Exteriores, um diplomata que seja adepto da 
doutrina comunista e que use de linguagem confessadamente 
conspiratória.188 

       

               Observa-se a penalidade aplicada ao poeta por ele não ter capacidade de 

exercer cargos diplomáticos e de representar o Brasil. A grande motivação é de o 

diplomata ser adepto a doutrina comunista e usar em suas cartas e poemas uma 

linguagem que exemplifique essa proximidade e ideologia.  

     As condenações de Hoauiss e Jatayr são invalidadas em 1954, pelo Supremo 

Tribunal Federal, por causa da restrição da defesa, “menos [João] Cabral, que teve de 

obter mandato de segurança separado, após o arquivamento do inquérito policial”. 189 

       Por algum motivo não claramente revelado nos documentos analisados, somente o 

poeta João Cabral é réu principal dessa averiguação feita pelo Departamento de Ordem 

Política e Social (DOPS), como causador de transgressão contra a segurança nacional. 

Durante o período de investigação sobre sua participação em um grupo comunista, o 

poeta diplomata foi interrogado por um general sobre seu ponto de vista: 

Em caso de guerra entre o Brasil e a União Soviética, que lado o 
Senhor escolheria? Numa guerra entre Brasil e União Sovética, eu luto 
pelo Brasil; numa guerra entre o Brasil e Pernambuco, eu luto por 
Pernambuco; numa guerra entre Recife e Pernambuco, eu luto por 
Recife; numa guerra entre Recife e a rua da Jaqueira, eu luto pela rua 
da Jaqueira! 
    O senhor compreende, general, é questão de filosofia: prefiro 
sempre o particular ao geral. 190  

   

           No inquérito, para tentar justificar a participação comunista do poeta, um general 

lhe faz essa pergunta sobre o seu posicionamento em caso de guerra. Eles suspeitavam 

                                                 
188 Documento do Ministério da Justiça Federal. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfConhecaStfJulgamentoHistorico/anexo/MS2264.pdf> . 
Último acesso em 13 de fevereiro de 2012.  
189 VASCONCELOS, Selma. op. cit., p. 80-1.  
190 VASCONCELOS. Op. cit., p. 85. 
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de tudo o que pudesse relacionar a vida do poeta com o comunismo. Diziam que tinha 

escolhido o nome de Luiz para um de seus filhos, por causa de Luis Carlos Prestes, o 

que não é verdade, o nome de Luiz foi uma homenagem ao avô. Não havia nenhum fato 

concreto, tanto é que o advogado que o defendeu colocou o título da defesa: Pena que 

não existe pra crime que não se cometeu.191 Porém o poeta João Cabral foi sentenciado 

como culpado e afastado de sua função de diplomata, sem direito a receber salário. 

   Nesse período João Cabral teve que arranjar um novo emprego e passou a 

trabalhar em um jornal chamado Vanguarda. Também escreveu seus três textos mais 

conhecidos e críticos sobre a sociedade brasileira. Sua primeira obra poética deste 

momento é O cão sem plumas (1950), seguido de O rio ou a relação da viagem que faz 

o Capibaribe de sua nascente à cidade do Recife (1953) e, finalmente, de Auto de Natal 

Pernambucano Morte e Vida Severina (1954) que foi uma peça encomendada por Maria 

Clara Machado.  

               O poeta, preocupado com o desejo de referir o impacto social com o uso da 

palavra poética demonstrava nessas obras uma atenção para uma linguagem mais 

simples de fácil entendimento. A obra mais expressiva dessa sociedade apresentada sem 

enfeites está em O cão sem plumas, poema em que João Cabral oferece uma tragédia 

social como pano de fundo para demonstrar a miséria nordestina, não apenas pela falta 

de comida. Evidencia a memória do rio Capibaribe, comparando-a como a dos homens: 

 

João Cabral é, assim, talvez o mais ligado poeta ao rio. O Capibaribe 
comparece assiduamente em sua temática. Já uma vez ele o comparara 
a um “cão sem plumas. [...] Rio ponte, criador da planície aluvial do 
Recife teatro cultivo pioneiro da cana-de-açúcar, via de acesso ao 
interior.192 

 

                Um dado pertinente para a escrita do poema O cão sem plumas foi a leitura 

realizada pelo poeta do jornal El Observador Económico no qual um artigo dizia que a 

expectativa de vida no Recife era menor do que na Índia193. A leitura dessa notícia 

afetou o poeta e o motivou a escrever O cão sem plumas. Poema narrado pelo próprio 

                                                 
191 Idem, ibid, p.55.  
192 CHACON, Vamireh, O Capibaribe e o Recife – História social e sentimental de um rio In: O 
Capibaribe e o Recife. Recife: Secretaria de Educação e Cultura de Pernambuco, 1959, p. 126-134. 
193 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro, Editora Nova Aguilar, 2003, p.202. 
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rio Capibaribe da nascente até a foz abrange a rudeza do embate com a seca na vida do 

sertanejo.  

            Outro panorama a ser considerado está na relação do poeta com a sua obra, 

como observado na leitura de Lukács, ao assegurar que “toda estrutura poética é 

profundamente determinada, exatamente nos critérios de composição que a inspiram, 

por um dado modo de conceber o mundo: [...] A essência artística da sua composição 

[de Scott] reflete, pois, a sua posição histórico-política, a expressão de sua concepção de 

mundo”.194 Ressalta Lukács que existe uma trama ligando os princípios político social 

do poeta enquanto ser social, e as percepções que dão sustentação para a escrita de seus 

poemas. As palavras corporificam em imagens através da memória do encontro das 

águas com as cidades, bairros e vilas:  

     IV 
 
Aquele rio  
está na memória  
como uma cão vivo  
dentro de uma sala. 
[...] como todo o real 
é espesso  
Aquele rio 
é espesso e real.  
Como uma maçã  
é espessa. 
[...] Como é mais espesso  
um homem 
do que o sangue de um cachorro. 
Como é muito mais espesso  
 o sangue de um homem 
do que o sonho de um homem.195 

 

       Em outras palavras, isto significa que o poema é uma composição de valores e de 

representações da realidade sensível. O poema só funciona em relação aos sentidos, aos 

seus significados que se alteram submetidos ao momento histórico-ideológico de sua 

escrita, leitura e atuação na sociedade. Entretanto, o poema nutre de alguma maneira, 

uma conexão com as suas procedências, ou seja, com a realidade na qual se constitui, de 

forma atuante na e para a sociedade. Em entrevista, Antonio Candido conta que: 

 

                                                 
194 LUKÁCS, Georg  Ensayos sobre el realismo. Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte, 1965, .p.77. 
195 MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: volume único. Organização Marly de Oliveira. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 17. 
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 Disse-me também que gostaria de fazer em poesia o que Jorge 
Amado fazia em prosa. É que naquele tempo, o João estava muito 
politizado, era um simpatizante comunista, era um homem de 
esquerda, como Jorge Amado também fazia romances sociais. Obra 
poética que tivesse impacto social.196 

                    

Assim, “a literatura desempenha funções na vida da sociedade”.197 Exemplifica, 

com o desenvolvimento do poema que caracteriza a vida como um simples cão sem 

plumas, sem ornamentos, porém crítico. Para o poeta, 

  
 [...] as duas primeiras partes de O cão sem plumas descrevem a 
paisagem do Capibaribe, uma aparência descrita por mim. A terceira 
parte é uma espécie de fábula da formação do Recife pelo rio. O 
aumento da área da cidade por obra do rio esta acontecendo na 
realidade.198 

 
                     O rio Capibaribe, para João Cabral, é a personagem que prepara a luta 

entre suas águas com o encontro do mar. Resiste à força deste oceano que invade e 

ameaça o mangue, o rio-pântano que recupera a vida, porque vive e não adormece. A 

densidade do sangue de um homem "que é muito mais espesso do que o sonho de um 

homem".199 O rio Capibaribe abarca muitas paisagens parecidas, vários povoados e 

municípios. No início do seu percurso, rio carente e espesso, no Agreste. Quando o rio 

se aproxima da cidade, engrandece com o encontro do mar. 

             Em outra obra, desse momento de reflexão do poeta João Cabral, O rio ou a 

relação da viagem que faz o Capibaribe de sua nascente à cidade do Recife (1953).  A 

representação do rio Capibaribe é feita pelo próprio como narrador de suas aventuras e 

paisagens. O rio diz o que sente e vivência em seu trajeto. Aqui também é possível 

observar o rio Capibaribe conversando com seu leitor: 

 
 

 Eu já nasci descendo 
 a serra que se diz do Jacarará,  
 entre caraibeiras 
 de que só sei por ouvir contar 

                                                 
196 VASCONCELOS, Selma. Op. cit., p.148. 
197 CANDIDO, Antonio. A literatura e a formação do homem. Revista Ciência e Cultura. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 1972, p.806. 
198 Entrevista a Jorge Laclette, 21 jun.1953. 
199 MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: volume único. Organização Marly de Oliveira. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 115.  
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 (pois, também como gente,  
não consigo me lembrar dessas primeiras léguas  
de meu caminhar).  
 
Desde tudo me lembro, 
lembro-me bem de que baixava 
entre terras de sede 
que de margens me vigiavam. 
Rio menino, eu temia 
Aquela grande sede de palha, 
Grande sede sem fundo 
Que águas meninas cobiçava.200 

         

É interessante notar a profunda relação do poeta com o rio Capibaribe, rio de sua 

infância, rio que é vida. Rio que nasce pequeno e depois se avoluma com o encontro do 

mar. Rio que observa a sua margem e relata sua história, muitas vezes rotineira, de sede 

ou de cobiça. O poeta relata essa sua proximidade com o rio Capibaribe: 

 
O rio é o meu Capibaribe. Nasci em suas beiras e sempre morei perto. 
No poema, o rio conta tudo o que vai vendo, desde que nasce até 
continuar pelo mar, ao chegar no porto do Recife, onde se junta com 
uma porção de rios. É o livro que escrevi com mais facilidade. Foi 
Vinicius de Moraes quem me animou a escrever e quem levou 
pessoalmente o livro a São Paulo para inscrevê-lo no concurso do IV 
Centenário.201 

 

Ao escrever e apresentar o nordeste em sua poesia, João Cabral sente os reflexos 

políticos e históricos e esclarece: “Acho que exatamente a força de qualquer literatura 

vem de seu regionalismo. Isso, que pode parecer um handicap, é no fundo uma 

vantagem. Porque só se chega ao universal através do particular e o escritor nordestino, 

em quem a realidade nordestina pesa, está livre de querer atingir o universal através do 

próprio universal.”202 O poeta busca um encontro de detalhes com o movimento real do 

cotidiano, para isto flagra a natureza precisa das palavras para explicar o seu Nordeste: 

 Há dois nordestes: o do litoral, onde havia mata e hoje há cana, e o do 
Sertão. Fui criado em engenho de açúcar. A grande maioria dos meus 
poemas trata de temas da zona da Mata. Há poucos poemas sobre o 
Sertão. Entretanto, a minha forma é mais sertaneja. Não sei por que 
escrevo árido, se é influencia da aridez do Nordeste. Mas, veja que 
Castro Alves, José Lins do Rego e Gilberto Freyre são do Nordeste e 

                                                 
200 Idem, p. 119.  
201 Pelo livro O rio, João Cabral recebeu o Prêmio José de Anchieta do IV Centenário de São Paulo, em 
1954. 
202 ATHAYDE, Félix de. Idéias fixas de João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/FBN; 
Mogi das Cruzes, SP: Universidade de Mogi das Cruzes, 1998, 63-64.  
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não são áridos. Ao contrário de Graciliano Ramos, que é árido 
também. Agora, é claro que recebi influencias culturais. Não posso 
falar sobre temas dos pampas, que não vivi. Seria falso.203 

 

              Sua poesia busca refletir sobre os tempos da memória e respectivamente o 

momento que faz uma ruptura com o tradicional. Isto é, tanto da memória individual ou 

coletiva, valendo-se de lugares concretos para exprimir e materializar-se na forma de 

poema. Assim, o tempo perdido e re-encontrado pela memória que constrói, transforma 

e recupera a realidade que nem sempre é muito úmida e tão pouco é sempre seca, como 

seu Nordeste.            

             Seguindo este rio, o Capibaribe, de suas memórias, o poeta fecha este momento, 

década de 1950, com a sua obra mais conhecida, Auto de natal pernambucano morte e 

vida Severina, a pedido de Maria Clara Machado, diretora do grupo teatral Tablado, que 

não pôde levar ao palco a peça.  O Auto de natal só foi encenado 10 anos depois, no 

TUCA, em São Paulo, com música de Chico Buarque. Obra de arte que discute temas 

universais, o poema virou música e peça de teatro e conseguiu refletir, mesmo dez anos 

depois, uma realidade que não foi modificada, do retirante e da fome no Nordeste 

brasileiro. 

             Como Marcelo Ridenti apresenta em seu livro: “O lavrador morto gostaria de 

ver a terra dividida, mas só lhe coube a cova em que foi enterrado no latifúndio de um 

oligarca. Isso mostra que o sentimento de brasilidade revolucionária não nasceu nos 

anos 1960”.204 Essa apreensão da realidade provocada pela política vigente do ciclo da 

seca será discutido em profundidade na obra de João Cabral. Ao publicar o livro Duas 

águas em 1956, o poeta incluiu Morte e vida, como poema. Baseia-se na inversão de 

uma peça para poema: 

 

 Maria Clara Machado, que dirigia o Tablado, me pediu uma auto de 
Natal, o que não possibilita nenhuma originalidade. Qual é a obsessão 
de todo nordestino? O problema do retirante. [...] A Maria Clara não 
quis montar o espetáculo. Quando fui publicar Duas águas, poesia 
completa até 1956, e o livro estava pequeno, resolvi incluir o auto 
como poema. Tirei as marcações – entra, sai, faz, diz, essa coisa toda. 

                                                 
203 MELO NETO, João Cabral de. In: Revista Pau Brasil, n.15, nov/dez,1986. 
204RIDENTI, Marcelo. Brasilidade revolucionária: um século de cultura e política. São Paulo: Editora 
UNESP, 2010, p.132. 
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Cada diálogo foi transmarcado com o tracinho, mas não se vê quem o 
está dizendo. É um monólogo diálogo.205 

 

               Ele consegue transcrever em sua poesia o exercício rigoroso do trabalho com a 

palavra que busca a crítica social através do seu olhar no mundo.  É importante notar 

que João Cabral vê a cidade do Recife, neste período, após uma longa ausência e, 

sobretudo, por ter tido a experiência das cidades europeias – principalmente na cidade 

de Barcelona. Ele é capaz de ver, em Recife, o que outros poetas, por estarem 

acostumados à cidade, não viam, o que dá à cidade sua singularidade, seus traços 

essenciais. 

               Outros dados importantes ocorreram na vida do poeta neste período de defesa 

e exclusão do serviço diplomático. João Cabral participou em julho de 1954, do 

Congresso Internacional de Escritores, em São Paulo, ao lado de Jayme Cortesão, 

Miguel Torga e outros. O poeta foi um dos argumentadores da tese de Roger Bastide206, 

sua palestra teve como título, Como a Europa vê a América. Cito agora um trecho da 

resposta feita por João Cabral à tese de Bastide207: “Começa o prof. Batisde por 

perguntar até que ponto é possível falar-se numa só Europa ou numa só América.” E 

parece concluir que isso não é possível. Na verdade, examina cuidadosamente aquele 

“momento em que a América constitui para todas as Europas uma unidade real”, esta 

unidade que não impera. Ele continua explicando esses olhares: 

 

pode-se dizer que, apesar de ter tido o cuidado de distinguir as 
Américas vistas pelos europeus, o prof. Batisde desprezou as 
diferentes espécies de europeus que vêem essas Américas. Ora, não 
sei até que ponto pode confundir-se a visão daqueles indivíduos que, 
nos países da Europa, vivem em função da supremacia econômica ou 
política da América saxônica e a visão daqueles outros que sentem 
seus interesses prejudicados por essa mesma supremacia. Esses dois 
tipos de europeus vêem dois objetos, duas Américas, quando olham 
por cima do mar Atlântico, mas jamais concordarão a respeito da cor e 
da significação de cada um desses dois objetos. 

 

                                                 
205 STEEN. Edla van. Viver e escrever. – v.1. Porto Alegre, L&PM,1981, p.99. 
206 Roger Bastide (1898-1974) chegou ao Brasil em 1938 para ocupar a cátedra de Sociologia I, no 
Departamento de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo (USP), deixada vaga pelo professor 
Claude Lévi-Strauss; Bastide aqui esteve até 1984, quando partiu definitivamente para a França onde foi 
lecionar primeiramente na École Pratique des Hautes Etudes QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Roger 
Bastide, professor da Universidade de São Paulo, v.8, n.22, 1994, p. 215-220. 
207 MELO NETO, João Cabral. Obra completa: volume único. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, 
p.757. 
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              João Cabral analisa e crítica a descrição dessa atitude do professor Bastide de 

aspirar obter uma média ou uma aliança entre as duas diferentes visões. A visão do 

intelectual representa uma imagem que faz da América Saxônica uma região destinada 

aos desejos de dar a Europa “a consciência de seu destino próprio”, “pelos adeptos do 

progresso científico, do maquinismo e da organização racional da comunicação”208. 

Nota-se como é importante questionar os setores da sociedade europeia favorecidos com 

a relação do “maquinismo desumanizador” e o olhar das tragédias sociais em que esses 

países se sustentam. E, nas palavras de João Cabral, vê-se a importância da observação 

de certas partes da sociedade europeia que imigram para a sociedade maquinista norte-

americana: 

Não é só da uniformidade de opinião dos europeus em seu julgamento 
das Américas que fatos como estes nos levam a duvidar. Fatos como 
estes nos fazem crer com reserva a tese do prof. Bastide, segundo a 
qual a visão que o europeu tem hoje em dia, da América Saxônica, 
está condicionada por uma atitude de defesa do humanismo, face ao 
maquinismo desumanizador.209 

 

             É importante um questionamento agora sobre o olhar do professor Bastide ao 

representar o modo de ver apenas parte da sociedade europeia e pensar pouco sobre a 

América Latina. O poeta João Cabral levanta este debate ao explanar suas dúvidas sobre 

essas visões da Europa frente à América: 

Também em relação à América, o Sr. Prof. Bastide parece distinguir 
uma atitude média, que seria característica do europeu de hoje. Essa 
atitude estaria informada por certa “solicitude nova”, que é como “a 
auscultação de um futuro possível”. Ora, acho mais problemático 
enquadrar como “solicitude” o motivo que provoca a vinda para 
América Latina de capitais europeus?210 

 

                  Aqui, neste trecho, João Cabral revela acreditar que o professor ainda 

continua com uma apreciação de apenas olhar a opinião de poucos europeus, diferentes 

dos olhares de uma maré de outros europeus que migram e que vem para o continente 

americano. Talvez a atenção dita pelo professor esteja na troca cultural examinada 

desde o fim da segunda guerra mundial. Porém a análise pode parecer não muito ampla 

                                                 
208 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2003, 
p.758. 

209 Idem, p 759. 
210 Idem, ibid. 
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sobre esse intercâmbio cultural na tese do professor Bastide. Porque ele apresenta essa 

relação na ação oficial que projeta e realiza esse encontro. Para o poeta vem a crítica da 

“visão da América Latina que se depreende dos discursos trocados nesse intercâmbio 

(mais diplomático do que cultural), pode ser bela e solene”,211 ele continua. “Não cabe 

então imaginar que tenha para nós muito mais valia a visão do homem que emigra da 

Europa, não por ambição nem por espírito de aventura, mas simplesmente em busca de 

condições humanas de vida?”212 O poeta termina o seu discurso apresentando o seu 

olhar, na sua própria experiência de americano vivendo na Europa: 

 

Nos meus anos de Espanha — primeira fase de minha vida na Europa 
–, tive oportunidade de conhecer melhor as duas classes de indivíduos: 
os intelectuais, com os quais convivia por força de preferência 
comuns,  e os trabalhadores, operários e gente do campo, com os quais 
estava em contato diário, por força de minha função consular. Pois 
bem, o que pude observar foi que os intelectuais, a despeito da já 
longa vigência do movimento de hispanidad e da teoria, repetida a 
cada momento, de que a Espanha de hoje em dia é mais América do 
que Europa, não só não pareciam sentir curiosidade pela América 
Latina como também mostravam uma visão inteiramente falsa do que 
somos do lado de cá do atlântico. Com exceção daqueles que, por 
força de sua atividade profissional, mostravam conhecer aspectos 
especiais da vida americana, a regra geral me parecia a ignorância e a 
indiferença por tudo quanto nos diz respeito. “Ele continua essa 
reflexão com a surpresa de verificar que em geral os intelectuais que 
nunca emigraram, tem a visão apenas da aventura que é conquistar a 
América e de como o continente enriqueceu de forma violenta e 
rápida”. Em geral, o intelectual não é seduzido pela América: ele não 
encontra em si aptidões para participar da luta pela existência.213 

 

                Como cônsul, o poeta tem uma visão mais realista da América Latina ao se 

deparar com trabalhadores, candidatos à emigração para o Brasil, em entrevistas para o 

visto em passaportes: 

pois bem, não me lembro de ter encontrado no meio de emigrantes 
qualquer atitude messiânica quanto a uma sua possível missão na 
América Latina, como, tampouco, qualquer visão ideal ou 
simplesmente aventureira de possíveis eldorados americanos. 
Encontrei sim, uma atitude consciente nascida de uma visão realista e 
informada da realidade brasileira, informada acerca de dados sobre as 
condições de vida no Brasil, mesmo acerca de dados considerados os 
menos relevantes; encontrei uma visão concreta, que a muitos pode 

                                                 
211 Idem, ibid. 
212 Idem, ibid. 
213 Idem, p.760. 
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parecer limitada e superficial, mas que existe indiscutivelmente e com 
a qual é indispensável contar. 
Ora, a importância de termos, nós brasileiros, uma consciência exata 
do que é a visão desses homens, parece-me indiscutível. Quando nada, 
porque a visão que tenham de nós deixa de ser assunto par discussões 
acadêmicas, porque eles vêm, de fato, concretamente, agir sobre nossa 
vida de latino-americanos. È uma visão que se traduz em ação, desde 
o momento em que penetram, como imigrantes, na vida do país.Esses 
homens são, em geral, os que trazem na capacidade de suas mãos os 
fatores que construíram a civilização européia.214 

 

                    Enfim, a visão de como a Europa vê a América pelas palavras do poeta 

João Cabral, debate com as breves visões de um grupo discutido na tese do professor 

Bastide. Para o poeta, o mais importante é ampliar as visões e as categorias para a 

análise de como o imigrante europeu vê a América Latina.  

              No mesmo ano de 1954, João Cabral também participou do Congresso de 

Poesia Nacional, em que apresentou a tese Da função moderna da poesia, que ele 

definiu logo no início de sua fala, ao explicar o conceito de “poesia moderna”, como 

algo multiforme demais, “não é excessivo querer descobrir nela um denominador 

comum: seu espírito de pesquisa formal”. 

              Para João Cabral, o poeta moderno deve justificar suas inovações formais ao 

introduzir em sua obra atitudes mentais “a necessidade de captar mais completamente os 

matizes sutis, cambiantes, nefáveis, de sua expressão pessoal e o desejo de apreender 

melhor as ressonâncias das múltiplas e complexas aparências da vida moderna”.215 

Porém, da suposta oposição dessas duas atitudes, uma subjetiva e a outra objetiva, as 

pesquisas formais são determinadas pelas condições da vida moderna. A realidade 

exterior para ser apreendida a uns instrumentos flexíveis de reflexos próximos. A 

necessidade de demonstrar objetiva e subjetivamente a vida moderna criou uma 

especializada e aprofundada pesquisa formal da poesia na renovação da escrita. O poeta 

João Cabral, afirma que: 

esse aprofundamento deu-se por meio de uma como desintegração do 
conjunto da arte poética, em que cada autor, circunscrevendo-se a um 
setor determinado, levou-o as suas ultimas conseqüências. A arte 
poética tornou-se, em abstrato, mais rica, mas nenhum poeta até agora 
se revelou capaz de usá-la, em concreto, na sua totalidade.216 

 

                                                 
214 Idem, ibid. 
215 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2003, p.767. 
216Idem, Ibid. 
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          Esse aprimoramento técnico da poesia moderna é manifestado no verso, na 

estrutura da imagem, da palavra visual e sensorial. É um enriquecimento na restauração 

das palavras e das experiências da pesquisa. Em consequência, o poeta moderno cria 

poemas muitas vezes incompatíveis com a vida dos leitores modernos. Para João 

Cabral, o leitor moderno: 

 não tem a ocasião de defrontar-se com a poesia nos atos normais que 
pratica durante sua rotina diária. Ele tem, se quer encontrá-la, de 
defender dentro de seu dia um vazio de tempo em que possa viver 
momentos de contemplação, de monge ou de ocioso.217 

 

          Muito do que se reflete na poesia moderna tem a ver com a psicologia e a 

sociedade. Pois o poeta afirma que a poesia moderna “vive no individualismo mais 

exacerbado, sacrifica ao bem da expressão a intenção de se comunicar”218. E define que 

“escrever deixou de ser para tal poeta atividade transitiva de dizer determinadas coisas a 

determinadas classes de pessoas; escrever é agora atividade intransitiva, é, para esse 

poeta, conhecer-se, examinar-se, dar-se em espetáculo”. Para explicar esse movimento 

da poesia moderna João Cabral exemplifica metaforicamente como uma caçada: “o alvo 

desse caçador não é o animal que ele vê passar correndo. Ele atira a flecha de seu poema 

sem direção definida, com a obscura esperança de que uma caça qualquer aconteça 

achar-se na sua trajetória”. 219 

                Então, João Cabral em sua fala no congresso apresenta a necessidade de 

comunicação e divulgação da poesia para o acesso de múltiplas pessoas. Pois o poeta 

moderno registra suas impressões, utiliza a pesquisa formal, mas se limita a captar a 

realidade objetiva. Os poetas modernos limitaram o ato de escrever a apenas decorrer 

em “consumar a expressão, sem cuidar da sua contraparte orgânica – a 

comunicação”.220 Ao desprezar os novos meios de comunicações, como o rádio e a 

televisão, também não são capazes de se adaptarem a vida moderna aos gêneros 

literários. João Cabral finaliza a sua apresentação com uma conclusão que serve como 

um desabafo para a análise da “função da moderna poesia”. Transcrevo uma parte desse 

fechamento: 

acredita o autor que a consideração desses aspectos da poesia 
contemporânea pode contribuir para a diminuição do abismo que 

                                                 
217 Idem, p.768. 
218 Idem, Ibid. 
219 Idem, p.769. 
220 Idem, p.770. 
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separa hoje em dia o poeta do leitor. Não que acredite em que uma 
consciência nítida desse fato anule completamente esse abismo. A seu 
ver, as razões de tal divórcio residem mais bem na preferência dos 
poetas pelos temas intimistas e individualistas. Mas acredita também 
que pesquisas no sentido de se encontrarem formas ajustadas as 
condições de vida do homem moderno, principalmente através da 
utilização dos meios técnicos de difusão que surgiram em nossos dias, 
poderá contribuir para resolver, ao menos ate certo ponto, o que lhe 
parece o problema principal da poesia hoje  — que é o de sua própria 
sobrevivência.221 

 

          Observa-se, após a leitura dessa análise, a preocupação do poeta João Cabral com 

a forma e feitura da poesia moderna e a sua possível sobrevivência através da 

comunicação. Porém o próprio João Cabral sofre com a dificuldade em encontrar 

leitores e novas formas divulgação de sua obra poética. Ele conquista um breve espaço 

de exposição de sua obra precisamente em 11 de setembro de 1965, com a peça de 

teatro Auto de natal: Morte e Vida Severina encenado no Tuca, em São Paulo, e que se 

perpetua como leitura nas escolas. 

Nesse período longe do trabalho diplomático, no ano de 1956, João Cabral 

reuniu todos os poemas sobre Recife e o rio Capibaribe em um livro intitulado Duas 

águas. Título que indica várias interpretações, uma delas fala de “duas vertentes: uma a 

‘elevação da cultura’ e a outra a ‘extensão da cultura’, de que alguma vez falou Mao 

Tsé Tung a propósito da tarefa do artista”.222        

              No transcorrer desse período de congressos e de criações expressivas sobre o 

Nordeste brasileiro o poeta tentou se defender das acusações de subversões contra o 

país. Em 20 de julho de 1953, o Supremo Tribunal Federal recebeu e protocolou petição 

de mandado de segurança “obtido em favor do escritor João Cabral de Melo Neto, 

qualificado como brasileiro, casado, cônsul de 1ª Classe do Ministério das Relações 

Exteriores”. 223  

O poeta cobiçava então acabar com decreto do Presidente da República Getúlio 

Vargas, que o colocou em disponibilidade inativa, sem remuneração, como resultado de 

parecer de Comissão que atribui ao escritor o vínculo com atividades ligadas ao Partido 

Comunista. A sua defesa é feita pelo advogado Guimarães Menegale. Além de João 

                                                 
221 Idem, ibid. 
222 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003, p.18. 
223 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Direito, Literatura, Política e História: João Cabral de Melo 
Neto no Supremo Tribunal Federal – O mandado de Segurança n.2264. Disponível em: 
<http://www.iesb.br>. Acesso em: 8/10/2011. 
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Cabral existia, naquele momento, uma relação de nomes dos intelectuais brasileiros que 

tinham contato com o marxismo, a exemplo de Nélson Werneck Sodré, Caio Prado 

Júnior, Antônio Cândido, entre outros.224  Para a acusação foi seguida a lei do mandado 

de segurança, redigida em 1951:  

O Senhor Ministro Luiz Gallotti — João Cabral de Melo Neto, cônsul 
de primeira classe do Ministério das Relações Exteriores, impetra 
mandado de segurança, alegando: Por ato de 10 de Março de 1953, 
publicado a 20, no Diário Oficial, o Sr. Presidente da República 
decretou, de acordo com o artigo 138 do Regulamento aprovado pelo 
Decreto n.º 24.113, de 12 de Abril de 1934, a disponibilidade inativa, 
sem remuneração, do impetrante, tendo em vista o parecer da 
Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional no processo 
administrativo realizado no Ministério das Relações Exteriores, para 
apurar atividades subversivas ligadas ao extinto Partido Comunista. O 
parecer citado afirma que, no inquérito em apreço, demonstrada ficou, 
em seu relatório, a veracidade das informações contidas no ofício que 
acompanhou a carta do impetrante, qual seja a de que o mesmo faz 
parte de uma rede de agentes comunistas, trabalhando contra o Brasil. 
Alude o parecer à linguagem subversiva da referida carta do 
impetrante, onde se vê o esboço de um plano diabólico de ajuda ao 
extinto Partido Comunista do Brasil, para tentar submeter o território 
da Nação à soberania de Estado estrangeiro, plano esse que consistiria 
em publicações relativas ao Brasil e a determinados brasileiros. As 
publicações versariam a respeito do mercado entre brasileiros, 
ingleses, alemães e japoneses, somente sendo possível a tarefa a eles 
diplomatas, únicos capazes de tal missão, uma vez que as publicações 
previstas eram de natureza a exigir a revelação de segredo que só o 
exercício do cargo e a função permitiriam conhecer.225 

 

Como a penalidade refletia em disponibilidade não remunerada de funcionário 

do Ministério das Relações exteriores e que o ato de averiguação constituía em um 

parecer emitido pela secretaria Geral do Conselho Nacional de Segurança, o réu tinha o 

direito de defesa. 

Nesse contexto, pesquisam-se os fatos infligidos por João Cabral que 

estabeleciam crime e se a pena realizada pertencia à lei. Investigava-se se era crime 

envolver-se ou filiar-se a um partido político que não existia legalmente, bem como se 

poderia o Estado penalizar por modelo repressivo inexistente. 

            Observa-se no documento de acusação, que o poeta João Cabral praticava a 

ideologia comunista e que trabalhava contra o Brasil. Além da existência de um plano 

                                                 
224 KONDER, Leandro. Intelectuais Brasileiros & Marxismo. Belo Horizonte: Oficina de Livros, 1991. 
225 Documento retirado do site do Ministério da Justiça Federal. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfConhecaStfJulgamentoHistorico/anexo/MS2264.pdf> . 
Último acesso em 13 de fevereiro de 2012. 
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de auxílio ao Partido Comunista do Brasil na tentativa de sujeitar o território da Nação à 

Soberania de Estado Estrangeiro, plano esse que consistiria, visivelmente, em 

publicações relativas ao Brasil e a determinados brasileiros.226  

            Além de o texto afirmar que o poeta pretendia submeter o território da Nação à 

soberania de Estado estrangeiro, cuja estrutura política correspondia à sua convicção, 

também há uma flagrante e incontestável tentativa de reorganizar, de fato, sob forma 

simulada, o partido político fora da legalidade, como era o Comunismo. 

         Os argumentos do advogado de João Cabral procuram demonstrar a inexistência 

de crime ao declarar admirar alguma ideologia. A ideologia pode ser oposta a política 

democrática, mas é de conhecimento geral que existe a liberdade de pensamento e de 

consciência garantida pela Constituição. O defensor argumentava então: 

 
Não se veda, contudo, filiar-se a “partido político fora da legalidade”: 
fora da legalidade não existe partido político; a filiação é, pois, 
impraticável. O que na Constituição, art. 141, § 13, se interdiz, é a 
organização, o registro ou o funcionamento de qualquer partido 
político ou associação, cujo programa ou ação contrarie o regime 
democrático; não equivaleria a crime, por conseguinte, tentar 
organizar ou reorganizar; mas, se os partidos políticos, em nosso 
sistema, somente vivem em medida em que funcionam e só funcionam 
quando se registram, não é concebível, quando excluídos da 
legalidade, tentar reorganizá-los, posto que sob forma simulada, uma 
vez que a legalidade dos partidos políticos não reside na forma como 
se apresentem, antes na conformidade de seu programa ou ação com o 
regime democrático. Logo, a simulação é, aí, impossível.227 

 

                Assim, é demonstrado que o poeta João Cabral não tinha motivos para montar 

um novo grupo político contrário à política vigente. O advogado ainda esclareceu: 

 

Tão pouco se abona com o relatório a imputação ao Impetrante de 
tentar “submeter o território da nação” à potência estrangeira, a 
Rússia. Não é crível que ação de tal modo violenta, a reclamar 
poderoso esforço bélico, de terra, mar e ar, de incalculáveis 
proporções, pois acabaria, até, por conflagrar o continente, quiçá o 
mundo inteiro, que essa operação infernal, mais que vulcânica, se 
subordinasse a um “plano” que consistiria, visivelmente, em 
publicações relativas ao Brasil e a determinados brasileiros, cujos 
nomes não especifica.228 

                                                 
226GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Direito, Literatura, Política e História: João Cabral de Melo 
Neto no Supremo Tribunal Federal – O mandado de Segurança n.2264. Disponível em: 
<http://www.iesb.br>. Acesso em: 8/10/2011, p.4. 
227Idem, p.5. 
228 Idem, ibid. 
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Com base nesse documento, nota-se que os diplomatas punidos queriam 

deflagrar e criar aqui o domínio comunista. O perigo estava descrito em suas 

correspondências mal interpretadas. Na sequência, o advogado de João Cabral de Melo 

Neto apresenta a ideia de que o relatório não enumerava nada mais do que conjunto de 

tentativas, a exemplo de “tentar reorganizar o partido político fora da legalidade, ou de 

tentar submeter o território da Nação à soberania a um Estado estrangeiro”.229 

O advogado Menegale continua em descrever que o presidente da República 

teria se precipitado à ação penal, impondo a João Cabral uma medida disciplinar. 

Existia a indução de que, por motivo de crença política, nenhum servidor toleraria ser 

retirado de qualquer de seus direitos nem sofrer alteração em sua atividade funcional.230 

O defensor de Cabral mostrava ainda as incoerências presentes nas ordens do governo. 

Por fim, Guimarães Menegale meramente alegou que João Cabral nunca foi comunista: 

Antes de recapitularmos, para arrematar estas razões, que a gravidade 
da espécie alongou, consignaremos, afinal, esta afirmação enfática e 
definitiva: João Cabral de Melo Neto não professa a ideologia 
comunista. Repele a acusação, não em som de ultraje pessoal, mas por 
figurar torpeza, com que a vilania dos intrigantes interesseiros o quer 
enlear, ferir e prejudicar na carreira que abraçou e em que já prestara 
ao Brasil os serviços de sua viva inteligência, de sua cultura política e 
artística, de seu singelo e fecundo patriotismo. Nem por atos 
anteriores à punição, nem por manifestação subsequentes poderão 
inquiná-lo de tal. 231 

 

           Por fim, o advogado demonstra em sua defesa a cultura humanista do poeta ao 

comentar a formação ética e intelectual do poeta diplomata: 

Por sua formação moral e intelectual, por sua psicologia mesma de 
imaginativo, estampadas, aliás, na índole de sua criação literária, obra 
poética sem preconceitos que denunciem a trahison du clerc, antes 
responde àquela concepção do poeta desinteressado, como no-lo 
desenha VIRGINIA WOOLF em The Common readers, que “reads 
for his own pleasure rather than to impart knowledge or corrects the 
opinion of others”, por essa configuração de seu espírito, repetimos, o 

                                                 
229Documento retirado do site do Ministério da Justiça Federal. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfConhecaStfJulgamentoHistorico/anexo/MS2264.pdf>. 
Último acesso em 13 de fevereiro de 2012. 
230 Esta era a previsão do art. 248 do Estatuto do Funcionário Público então vigente. Além do que, o art. 
201 do mesmo Estatuto, previa número fechado de penas disciplinares, a saber: repreensão, multa, 
suspensão, destituição de função, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Não havia 
previsão de pena de disponibilidade inativa, sem remuneração. 
231 GODOY. Op. cit., p.7. 
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Impetrante revela-se um apolítico. Pela inteireza de seu caráter, 
entretanto, confessar-se-ia comunista, se efetivamente o fosse. 
Se o Impetrante pudesse admitir (e decididamente não o admite) a 
procedência da acusação, que lhe assacam, ainda lhe caberia impugnar 
o ato, que o atingiu, cuja ilegalidade o surpreendeu antes mesmo que 
se lhe averiguassem a culpa em processo criminal, o manejo de provas 
e a oportunidade de defesa, que não lhe proporcionaram. 232 

 

         Outro dado interessante é que, ao retornar ao Brasil, o poeta teve a oportunidade 

de defesa afirmando não ser comunista. Porém, pode-se perceber em muitos relatos de 

colegas, o perfil ideológico do poeta, como observado na entrevista dada por Ledo Ivo: 

 
João Cabral, quando chegou ao Rio, era tido como fascista por causa 
da sua poesia considerada esotérica e alienada, e de suas preferências 
e amizades. O Brasil era então dividido entre comunismo e a direita. 
Aconteceu um fato, a respeito do qual nunca falei ao João Cabral, mas 
agora que ele faleceu posso dizer: eu frequentava a casa de Graciliano. 
Se você fosse do partido comunista, você era considerado reacionário, 
da direita. Digo isto porque frequentava a casa de Graciliano Ramos, 
não por questões ideológicas, mas pelo laço de amizade que uniam 
nossas famílias. Em dado momento eu quis levar o João Cabral para 
conhecê-lo e o Graciliano se recusou dizendo:  “não, não traga, porque 
dizem que este rapaz é fascista, ligado aos católicos”. 233 

 

            Nota-se que o poeta era considerado fascista aos olhos de alguns intelectuais 

brasileiros. Em outro momento da entrevista, Ledo Ivo comenta que a proximidade do 

poeta com o comunismo se deu por intermédio de Drummond: “O próprio João Cabral 

me confessou que o Drummond o levou para o comunismo e que eles se encontravam 

em um bar e conversavam. Drummond fez o proselitismo dele, e parece que João Cabral 

realmente se converteu ao comunismo”.234 

           Ledo Ivo explana ainda que João Cabral, antes da conversão ao comunismo, não 

era fascista e, sim, democrata: 

João Cabral tinha o maior entusiasmo por Charles de Gaulle, a invasão 
da França, a gente vivia lendo literatura francesa. O que acontecia é 
que João Cabral era considerado fascista por parte dos comunistas 
porque era assim que eram considerados quaisquer dos não adeptos 
daquela ideologia. O João Cabral, por vezes, me dizia: eu sou ateu, 
materialista, marxista, comunista, leninista, stalinista.235 

 

                                                 
232 Idem, p. 8. 
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234 Idem, p.94. 
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           As definições ideológicas de João Cabral seguem de ateu a stalinista. Outro olhar 

sobre o perfil comunista de João Cabral está no relato de Ferreira Gullar: 

 
João Cabral estava em euforia alcoólica e fez os seguintes comentários 
de ordem política: olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu admiro 
o Stalin, esse Kruchov é um idiota, sou contra esse negócio de ficar 
colocando panos quentes, o capitalismo é cruel, não vai se render, tem 
que ser mesmo na marra para acabar com eles.236 

            

           Entretanto, o governo continua o inquérito no sentido de avaliar as atividades 

revolucionárias e comunistas do poeta João Cabral. Cito partes dos mencionados 

documentos: 

O Ministério das Relações Exteriores, devidamente alertado pelo 
Estado Maior do Exército e, também, pelo clamor da imprensa diária 
desta Capital Federal – que chegou a publicar fotocópia de uma carta 
de funcionário diplomático, Cônsul João Cabral de Mello Netto, 
dirigida a outro colega, Cônsul Paulo Augusto Cotrim Rodrigues 
Pereira, em linguagem confessadamente conspiratória, de sentido 
comunista – procedeu a um inquérito administrativo destinado “a 
apurar responsabilidades de diplomatas e funcionários administrativos 
envolvidos em atividades subversivas”. 237 

  

                  O Ministério Público Federal recusou reconhecer a motivação pelo processo 

de segurança nacional e sim pelo crime de incompatibilidade ao cargo de diplomata. 

Cito alguns excertos: 

 

Não tem razão o Impetrante. A penalidade que lhe foi aplicada não 
decorre de haver ele praticado qualquer crime, mas de sua 
incompatibilidade para exercer cargos de diplomata, como 
representante do Brasil, pois, tendo sido extinto, pela nossa Justiça 
Eleitoral, o Partido Comunista do Brasil, possível não é que tenhamos 
como nosso representante no estrangeiro ou mesmo no Ministério das 
Relações Exteriores, um diplomata que seja adepto da doutrina 
comunista e que use de linguagem confessadamente conspiratória. O 
eminente Ministro das Relações Exteriores, Professor Vicente Ráo, 
nas informações que prestou a respeito ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República e por este transmitidas ao eminente Ministro 
Presidente deste Egrégio Tribunal, justifica com segurança e 
serenidade, o procedimento do governo, deixando insubsistentes as 
alegações do Impetrante.238 
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           O Procurador Geral da República reproduz extensivamente as informações 

prestadas pelo Presidente da República, e preparadas pelo Itamaraty. Apenas acrescenta 

com sucinta análise da legislação aplicável ao caso, bem como alavanca questões 

formais: 

[...] não é de se apreciar neste processo de mandado de segurança se o 
Impetrante praticou os atos que lhe são imputados, pois, ele mesmo 
instruiu o seu pedido inicial apenas com a procuração de fls. 13. O que 
teremos de examinar é se ele poderia ser ou não posto em 
disponibilidade inativa e sem remuneração. [...] Improcedente, 
portanto, o argumento do Impetrante. Atendendo, portanto, a que a 
penalidade administrativa aplicada ao Impetrante e prevista em lei, foi 
procedida de inquérito administrativo, em que ele foi ouvido, e 
também à gravidade do que lhe é imputado, cujas provas não são de 
apreciar em processo de mandado de segurança, notadamente neste, 
em que nenhum documento foi apresentado além da procuração 
passada ao seu advogado, não é possível considerar-se o Impetrante  
com direito líquido e certo de anular o ato legal de sua 
disponibilidade. Confiamos, por isso, seja denegada a segurança 
impetrada”.239 

 

Em 3 de setembro de 1954, o advogado Guimarães Menegale solicitou a 

comunicação ao Presidente da República, relativa à ordem dada, de modo que se 

autorizasse o retorno imediato de João Cabral de Melo Neto ao trabalho e 

consequentemente o restabelecimento de sua remuneração mensal junto ao Ministério 

das Relações Exteriores. 

O mandado de segurança obtido contra João Cabral de Melo Neto demonstra a 

repetitiva atitude das autoridades do Poder Executivo na história política do país, no 

sentido de tentar vincular qualquer sugestão de uniões de pessoas com o comunismo.  

            É interessante notar o modo como o Supremo Tribunal Federal tratou a questão, 

não levando em conta a peça indiscutivelmente partidária, encaminhada pelo Ministério 

Público. Resolveu-se a questão política que se apresentava dissimulada de problema 

formal. Não havia legalidade na pena prescrita. O desfecho do processo ocorreu devido 

a algumas circunstâncias adequadas. Novamente as presenças de amigos na vida do 

poeta fizeram a diferença, como relata Ledo Ivo: 

Algumas circunstâncias foram favoráveis no processo. O presidente 
do Supremo Tribunal era Ribeiro da Costa, sogro do poeta José Paulo 
Moreira da Fonseca que era, por sua vez, amigo de João Cabral; isso o 
ajudou. Outro argumento favorável no processo é que eles tinham sido 
afastados em disponibilidade não remunerada. Isso não existia no 
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estatuto do funcionário público, nem na Constituição. [...] Dois anos 
depois ele foi reintegrado... esse episódio ocorreu no fim do governo 
Dutra. Depois Juscelino Kubitschek e até Dom Hélder Camara 
interviu em seu favor. 240 

 

              Em plena ditadura militar, instaurada em 1964, quando o Estado de Direito foi 

suprimido, João Cabral, pensou no pior. Por sorte, o presidente Marechal Castelo 

Branco241 mandou analisar novamente o processo e João Cabral foi, outra vez, 

reconduzido ao trabalho. Em uma entrevista concedida sobre a peça Morte e vida 

Severina e sua divulgação em outros países, o diretor Roberto Freire afirma que Carlos 

Lacerda entregou João Cabral e peça o anistiou: 

 Uma última coisa importante foi que o Castelo branco, depois de ver 
Morte e vida Severina, procurou conhecer João Cabral. Apesar de 
ditador, Castelo tinha suas qualidades e mandou estudar o processo de 
João e o promoveu a embaixador e a todas as promoções a que tinha 
direito. João Cabral foi anistiado pela qualidade do espetáculo.242 

 

        Esse processo de recolocação definitiva e promoções foi bem delicado e demorado. 

Durou de 1952 a 1964. Foram anos em que o poeta João Cabral esteve preocupado com 

a sua situação diplomática e judicial. No período de 1956 ele retorna ao seu trabalho no 

Itamaraty com novas funções e no aguardo do julgamento. É interessante como o 

processo termina quando a ditadura brasileira tomou o poder. Com o destaque 

internacional de Morte e vida, além da ajuda de familiares e de sua produção nos 

Arquivos das Índias, o poeta conseguiu o fim do inquérito evitando a cassação do cargo 

diplomático: 

 

Quando eclodiu a chamada “Revolução de 64”, João Cabral temeu ser 
cassado e viveu dias e meses de grande angústia. O marechal Castelo 
Branco era cunhado de Hélio Viana, um historiador conservador. Por 
sua vez, a Stella era aparentada de Américo Jacobina Lacombe. Então 
eu a aconselhei a falar com Américo para ele levar ao Hélio Viana a 
pesquisa de João Cabral nos arquivos das Índias e explicando que ele 
estava prestando um serviço ao Brasil; assim ocorreu, Hélio Viana 
levou ao presidente Castelo e ele nunca admitiu a cassação dos 
direitos do diplomata. Luis Viana Filho disse-me uma vez na 
academia que, quando era chefe da Casa Civil de Castelo, várias 
vezes, chegava lá um pedido de cassação de João Cabral. 243 

                                                 
240 Vasconcelos. Op. cit., p.97. 
241 GODOY. Op. cit., p.10. 
242 Porandubas – jornalivro, boletim interno da PUC- São Paulo, ano IV setembro, p. 11. 
243 Vasconcelos. Op. cit., p.99.  
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  Antes de conseguir o fim do processo de cassação dos direitos de diplomata, 

João Cabral, no ano de 1956, trabalha como pesquisador no Arquivo da Índias em 

Sevilha, o que lhe possibilitou passar por uma nova experiência. Outra ilha no tempo 

presente em seu trajeto marítimo.  Como se pode notar, nesta tese, analisa-se as 

vivências de João Cabral como poeta, tipógrafo, jornalista, diplomata e, também, 

historiador. 

O poeta, durante o tempo de acusação e da defesa realizada no Brasil, foi 

reintegrado ao trabalho e removido como cônsul adjunto para Barcelona, com a missão 

de fazer pesquisas históricas no Arquivo das Índias de Sevilha. No ano de 1966, sua 

pesquisa foi publicada com o título O arquivo das Índias e o Brasil - Documentos para 

a história do Brasil existentes no arquivo das Índias de Sevilha, com prefácio do 

professor José Honório Rodrigues.244  

Sempre houve um grande interesse pela riqueza documental sobre a história do 

Brasil contido no arquivo das Índias. Pode-se citar Varnhagen, que revelou várias peças 

na historiografia brasileira. Depois, Rodolfo Schuller e Pedro Souto Maior colheram 

documentos e prepararam relações de manuscritos entre 1911 e 1914. Capistrano de 

Abreu deu novo impulso a este movimento, chamando a atenção para a importância 

desta documentação e lastimando o pouco que se fizera. Foi, porém, Afonso Taunay 

quem mais contribuiu, ao fazer publicar e copiar nos Anais do Museu Paulista, a 

documentação espanhola do Arquivo das Índias sobre história das bandeiras paulistas 

tão importantes para o estudo da expansão do território paulista. 

Depois disso, pouco ou quase nada se fez, e um ou outro estudioso, de passagem 

por Sevilha, relembrava a necessidade de se conhecer e reproduzir, para nosso uso, tão 

importante documentação. Em carta a Clarice, João Cabral definiu o seu trabalho no 

Arquivo: 

Minha vida em Sevilha tem vantagens como VS. Sabem (saberão) o 
Ministério me mandou para cá fazer investigações no Arquivo das 
Índias. A posição é boa, me deixa livre, se chefes, sem caceteações de 
consulado etc. E sobretudo me deixa em Sevilha. Agora: tem 
inconvenientes. O trabalho puxa demais pela cabeça, é preciso até 
estudar história, ler livros, procurar livros etc. isso em primeiro lugar. 
Em segundo lugar o trabalho não tem hora. Posso passar dias sem 
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trabalhar mas posso também, como nestas últimas semanas, ficar dias 
e dias mergulhado entre documentos, gastando-me intelectualmente, 
com eles. Meus planos, ao vir para cá era de escrever o máximo de 
poesia – quase shmidtianamente. Mas quede cabeça? tenho coisas 
começadas e poucas coisas concluídas. Mas não estou tendo tempo 
que imaginava. 245

 

 

Em novembro de 1955, poucos meses antes da reforma da Comissão de Estudos 

dos Textos de História do Brasil, o padre E.J.Burrus, jesuíta, escrevia uma introdução 

aos instrumentos bibliográficos dos Arquivos Espanhóis e as Coleções manuscritas 

relativas à América Espanhola. Esse estudo era um instrumento de estudos e pesquisa, 

incluindo trabalhos das mais variadas procedências, inventários, listas e guias espanhóis 

e hispano-americanos, que João Cabral se balizou.  

A 19 de janeiro de 1956, o ministro de Estado das Relações Exteriores, 

embaixador José Carlos de Macedo Soares, incumbe a Comissão de Estudos dos Textos 

de história do Brasil de orientar pesquisas históricas no estrangeiro, que, a partir de 

então, deveriam ser retomadas, promovidas e ativadas: 

João Cabral de Mello Neto, escolhido para a tarefa, em Sevilha, 
provoca, com este trabalho, que ora apresentamos, uma grata surpresa, 
nos meios literários e eruditos. O desempenho da missão é primoroso, 
no método, na colheita e no resultado. O mistério da vida, da morte e 
do tempo devem ter excitado sua imaginação de poeta, e feito com 
que ele experimentasse uma emoção romântica, semelhante a de 
Ralph Penderell, o herói do fragmento inacabado de The sense of the 
past, de Henry James. Os velhos lugares e as velhas coisas revividas 
por uma extraordinária intensidade emotiva produziram o milagre de 
fazê-lo ver a continuidade da vida e transferi-lo para séculos atrás. E a 
pesquisa, que o historiador se orgulha de ser a parte cientifica de seu 
trabalho, deixando a imaginação e a arte apenas o direito de revelar a 
significação das coisas, foi conduzida pela intensa imaginação que 
perseguia os fatos encerrados nos documentos. O resultado é o 
sucesso que a todos nos contenta e satisfaz.246 

                   

O trabalho do historiador João Cabral foi considerado um inventário sobre a 

História do Brasil, Portugal e Espanha realizado no Arquivo das Índias. Suas pesquisas 

abrangem os documentos de 1493 a 1830 sobre o Brasil. Encontra-se no inventário 

como era de se esperar, a Bula de três de maio de 1493, entre outras bulas, tratados e 

documentos abrem o livro. A primeira parte fala mais sobre a Espanha do que Portugal. 

                                                 
245 LISPECTOR, Clarice, Correspondências. Organização de Teresa Montero. Rio de Janeiro: Rocco, 
2002, p.217. 
246 BROSSA, Joan. Poesia vista. São Paulo: Amauta Editorial, 2005, p.4. 
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As negociações para demarcações de limites dos dois Impérios. Encontram-se leis, 

instruções administrativas, cédulas reais, cartas régias.  

As primeiras referências ao Brasil, nos documentos pesquisados pelo poeta, são 

de 1519, quando é determinado o destino de uma caravela expedida ao Brasil por 

Cristóvão de Haro. A presença portuguesa ameaçava posições espanholas e desde 1535 

desconfiam os espanhóis dos desígnios portugueses de se apoderarem do Rio da Prata e 

de povoarem o Paraguai. 

O século XVII apresenta em seus documentos o grande cuidado dispensado ao 

Rio da Prata e a grande atividade portuguesa nas entradas, no comércio, no contrabando. 

Os temas incluem desde as invasões Inglesas e a liberdade comercial de Buenos Aires 

com o Rio de Janeiro domina grande parte da documentação. 

Os temas documentados encontrados são luso-brasileiro-hispano-americanos, 

especialmente com a penetração portuguesa no Paraguai, no Amazonas, em Santa Cruz 

de La Sierra. Em geral, os documentos tratam das relações entre a América Portuguesa e 

a América Espanhola na região do rio da Prata e da inconveniente presença portuguesa 

no Paraguai. 

   João Cabral estudou e catalogou um inventário do século XVIII. Os temas 

encontrados em suas pesquisas são a Colônia de Sacramento, a presença portuguesa em 

Santa Fé; em Maldonado; em Santa Cruz de La Sierra; em Mojos; em Chiquitos, no 

Paraguai; no Potosi, no Uruguai. Encontra-se nos arquivos espanhóis as delimitações do 

poder na América Portuguesa e na América Espanhola. 

              Localiza-se entre os documentos o Tratado de 1777 referente a demarcação das 

fronteiras; a história dos contatos; das relações; das lutas luso-hispânicas na América e 

nas delimitações do poder nas Américas. A tese da historiadora Simei Torres apresenta 

a problemática dessas demarcações de fronteiras:  

os desdobramentos do processo de delimitações das fronteiras 
amazônicas, retomado novamente pelas coroas ibéricas em 1777 com 
a assinatura do tratado preliminar de limites de Santo Ildefonso. O que 
é fronteira naquele momento? Sua função era traçar o limite que 
separa reinos, fronteiras espaço periférico, limítrofe. Além de 
demarcar, este tratado possuía como desígnio fundamental o de por 
termo as controvérsias e discussões sobre fronteiras entre as duas 
coroas ibéricas. Para tanto, determinaram nos 25 artigos deste 
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documento os limites de suas respectivas possessões na América e 
Ásia.247  

         

Nota-se nos documentos que o comércio marítimo e terrestre luso-brasileiro, o 

contrabando e a amizade inglesa criaram constantes receios dos espanhóis nas 

atividades portuguesas lícitas ou não de posse ou expansão. 

Os registros do século XIX tratam das relações das duas Américas (Espanhola e 

Portuguesa); o sucesso da transferência da Família Real para o Brasil; as intrigas da 

Corte, especialmente da Carlota Joaquina (Rainha do Prata) e Fernando VII. A 

revolução de 1810 no Rio da Prata, as intenções brasileiras, a conduta inglesa 

favorecendo os objetivos de Independência na América Espanhola. Esses documentos 

catalogados pelo poeta João Cabral são indispensáveis à compreensão do processo 

histórico das relações América portuguesa e espanhola.  

  Durante o processo de pesquisa, nosso historiador João Cabral navegou por um 

novo horizonte. Uma pesquisa rigorosa e atenta sobre a formação e delimitações do 

território do novo mundo. Para o historiador João Cabral, as suas descobertas e leituras 

dos documentos possibilitam um novo olhar para as posições realizadas pelo o velho 

mundo em terras americanas.  E ele ancora-se, nesse período, na experiência de 

andanças, pesquisa e contemplação à andaluza Sevilhana que o afetam na escrita de sua 

obra poética.  

          Com este novo ponto de vista, o poeta, para escrever a sua obra, procura assuntos 

históricos e literários na compreensão do seu trabalho de poeta ao partir e chegar, 

construir e interromper. Observa-se a maneira de representação do mundo do poeta, 

ajustada a experiência pessoal e histórica de um marujo que navegou por vários mares e 

descobriu novos horizontes.    

                  A identidade do indivíduo também se realiza na construção da identidade 

dos lugares, o ir e vir ou permanecer em um lugar pressupõe uma relação entre a 

necessidade e sua superação  de condição do ser. Porque a transformação só se realiza 

na trajetória pelo qual a realidade se dirige. Trouxe um duplo olhar sobre a cidade do 

poeta e do homem como presença significativa na construção da crítica dos espaços e do 

viver urbano. 

                                                 
247 TORRES, Simei Maria de Souza.  Onde os impérios se encontram: demarcando fronteiras coloniais 
nos confins da América (1777-1791). São Paulo:  2011. Tese (Doutorado- História) - PUC-SP, p. 22-37. 
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         O poeta entrelaça a literatura, experiência, espaços e figuração do tempo em uma 

linguagem que aproxima seu olhar das cidades que o abarcaram no decorrer de sua vida. 

Ele assimila na arte, na poesia, um foco que incide sobre as vivências e histórias e suas 

relações sobre os homens e seus gestos. Uma forma de criar uma consistência poética e 

didática em sua obra. Há história nas histórias de João Cabral. Observa-se tanto o 

pensamento político do Brasil nos anos de pós-guerra nos quais as paisagens, seres e 

eventos se movem num universo expressivo e o domínio acaba por legitimar a poesia 

brasileira como uma experiência de criação e não existente sem a marca de uma 

vivência igualmente singular, de um modo próprio de afirmação do sujeito em seus 

precisos itinerário biográfico e de contexto sócio-cultural. João Cabral vive sua 

navegação dramática, nordestina, espanhola, universal dentro da percepção das cidades. 
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2.3 O moderno barco de João Cabral 

 

          O ser que habita as cidades e seu tempo testemunha novos conjuntos de 

referências tanto concretas como simbólicas. O ser, João Cabral, vive na e para a cidade, 

espaço marcado pela geografia do caos que em muitos momentos mergulha em diálogos 

arquitetônicos, culturais, sentimentais e pessoais. A cidade é considerada o espaço por 

excelência da arte do conflito, arte que reflete um mundo flexível e em efervescência. A 

arte que dialoga com a cidade busca a articulação do que "desequilibra", provoca e 

alucina ao imprimir uma original dinâmica e ritmo às formas plásticas, sonoras e 

gráficas.248 

           É nesse panorama do ser moderno vivente que o poeta João Cabral de Melo Neto 

tece imagens da cidade. Os portos para essa reflexão são as palavras poéticas de João 

Cabral na construção de suas imagens urbanas: o fascínio por uma linguagem visual, 

plástica, “que se dirige à inteligência através dos sentidos”.249 As cenas urbanas, os seus 

personagens e ações são produtos de representações em seus poemas. Os cenários das 

imagens que as cidades proporcionam servem para exemplificar a lógica da linguagem 

na comunicação pela poesia. Como já visto, Bakhtin distingue o dialogismo como 

acontecimento da cultura. Essa vinculação do olhar para as cidades gera transformação 

e percepções de permanências e valorização do espaço social e histórico. As 

manifestações culturais na construção da imagem da cidade partem de uma visualidade 

expressiva e participante ao escreve-se concretamente em uma história vivenciada.  

              Para Lucrécia Ferrara, a “percepção da imagem decorre da compreensão do 

espaço e da transformação dos seus conceitos. De outro lado, altera-se a compreensão 

do espaço quando se liberta do conceito e adere à porosidade da experiência e da 

ação”.250 O caminho de edificação da visualidade da imagem da cidade não treina o 

olhar do poeta para a cidade, mas sim abarca o seu desempenho como forma de 
                                                 
248 CARDOSO, Helânia Cunha de Sousa. A poesia de João Cabral de Melo Neto e as artes espanholas. 
Belo Horizonte, 2007. Tese (doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de 
Letras.p.182. 
249   CARVALHO, Mário. In: Ilustrada Folha de S. Paulo, 24 mai. 1988. Ilustrada. 
250  FERRARA, Lucrécia D’ Alessio. A cidade como modo de vida além da imagem. In: BUENO, Maria 
Lucia, CAMARGO, Luiz Octavio de Lima (orgs.). Cultura e consumo: estilos de vida na 
contemporaneidade. São Paulo: Editora Senac, 2008, p.260. 
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comunicar a cultura com base no que é observado. Ver a cidade, para o poeta, é ler a 

cultura inserida na cidade, ou olhar o espaço que se oferece como uma leitura para o 

poeta que se apresenta à adesão perceptiva de suas sensibilidades e saberes. 

               O ponto de partida para João Cabral é o do espaço conceitual (analisa-se nesta 

tese o olhar feminino e masculino das cidades de Sevilha e do Recife) para atingir um 

espaço mais concreto da sua visão sobre uma cidade. Nesse caminhar pelas imagens da 

cidade, há um convite para compreende as formas comunicativas que se constroem em 

meio à imagem e o modo de vida arquitetada por causa dela. O que ordena a visão do 

poeta é objetivamente coordenado por suas ideologias, modos de olhar e de perceber a 

cidade e o mundo que o cerca. A imagem da cidade é caminhada, observada e 

conceituada pela perspectiva e criação do artista como emissor de um saber sensível por 

ele adquirido. A influência no modo como é observada e analisada a imagem da cidade, 

realiza-se no domínio metodológico aplicado para distinguir  a percepção do privado de 

uma cultura  ao coletivo na busca  de uma unificação política, social, econômica e 

territorial apresentada na obra artística. 

          Analisa-se na tese o espaço, as cidades como instância social no conjunto 

indissociável entre o poeta e a poesia. Essa ação, valor ativo dialeticamente, é elaborado 

pela representação de comparação entre as racionalidades múltiplas entre locais, 

nacionalidades, dominação e comunicação representativa da cidade. Nesta perspectiva, 

busca-se entender o espaço concreto, no caso específico deste trabalho, por meio do 

poema e do olhar de quem o produz. O espaço da cidade é o lugar, em análise dialética, 

que permite diferentes condições de abrangência sobre o que é descrito da sociedade 

pelo poeta. Segundo Milton Santos, “[...] tudo começa com o conhecimento do mundo e 

se amplia com o conhecimento do lugar, tarefa conjunta que é hoje tanto mais possível 

porque cada lugar é o mundo. É daí que advém uma possibilidade de ação”.251  

As representações das imagens da cidade feitas por João Cabral são fluídas e 

críticas. As imagens dimensionam características sociais e simbólicas. Enquanto sociais 

são representações que passam a existir na cidade e definem sua introdução na história 

do espaço urbano. Tradição, cotidiano e experiência representam-se visualmente, mas o 

caráter da imagem produzida tem ontologias diversas que admitem dizer poeticamente 

                                                 
251 SANTOS, Milton. Técnica, espaço, tempo: Globalização e meio técnico-científico informacional. São 
Paulo: Hucitec, 1994, pp 116-117. 
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sua visualidade para indicar a imagem que se insinua na verificação concreta das 

referências da cidade e a sua identidade.252 

            Da arte à experiência na cidade, atravessam-se os debates entre visualidade e 

visibilidade no poema. Tudo depende da leitura e da percepção do poeta entre a 

dinâmica e de seus valores culturais representados. Essas diferenças se produzem no 

caleidoscópio do olhar do artista e no modo como ele a comunica em sua arte. João 

Cabral utiliza-se da visualidade do lugar, principalmente de cidades pernambucanas e 

espanholas como criadora de sentidos e significados dessas sociedades. A percepção da 

cidade leva ao debate de conceitos entre proximidade ou distância nas relações da 

sociedade e de suas conexões com as diversidades e identidades notadas pelo poeta em 

suas caminhadas e contemplação dos espaços percorridos.  

Assim, a percepção do espaço não depende somente da forma cotidiana da 

cidade, mas também do olhar do poeta, capaz de extrapolar o hábito e compreender as 

diferenças  através de um olhar, que se debruça sobre a cidade para perceber suas 

dimensões e sentidos, estabelece-se no lugar, como demarcação entre a cidade e o 

caminhante atento. Para melhor definir, observa-se as ideias de Lucrécia Ferrara em sua 

análise  

da visibilidade da cidade pelo lugar, porque se a visualidade da cidade 
está nas formas que a constroem, a visibilidade está na possibilidade 
do sujeito debruçar-se sobre a cidade, seu objeto de conhecimento 
para, ao produzi-la cognitivamente, produzir-se e perceber-se como 
leitor, criador e cidadão.253  

 

Então a imagem da cidade funciona, no poema, como realização humana  e 

sensível. O olhar sobre a cidade, pelo poeta, é uma visão de integração em um processo 

de transformação e/ ou debate sobre o social. O poeta trabalha a percepção da cidade 

por meio dos símbolos e do uso de outros valores possíveis de analisar tanto no espaço, 

quanto na vida humana. Esses espaços, em muitos momentos, estão presentes na 

memória e são representados no poema como apreensão mimética do mundo. A mimese 

modifica a arte numa expansão sensorial da visão e determina que o processo perceptivo 

do poeta se reúna a um conhecimento da cidade e de si.  Perceber é ver e reconhecer a 

                                                 
252 FERRARA, Lucrécia D’Alessio. Olhar Periférico: Informação, linguagem, percepção ambiental. São 
Paulo: Ed. Usp, 1999. 
253 FERRARA, Lucrécia D’Alessio. Lugar na Cidade: Conhecimento e diálogo. In: SOUZA, Maria 
Adélia de. (org). Território Brasileiro: Usos e Abusos. Campinas: Territorial, 2003, p. 127.  
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cidade, tanto na perspectiva plástica, que transmite o espaço e o tempo em muitos 

momentos, quanto na ótica ideológica do poeta que em sua linguagem artística 

sedimenta a representação.  

           Esse curto mergulho demonstra o desejo do poeta de ensinar que a comunicação 

poética não se dá unicamente por vias subjetivas. O poeta privilegia a experiência e 

encontra eco na vivência e no mundo que habita. 

            No livro Paisagens com figuras (1954-1955), João Cabral sugere uma ligação 

entre dois espaços visivelmente contrários: a feminina Andaluzia e o masculino 

Pernambuco. Onde um espaço feminino dialoga com um masculino em colaboração 

para sua escrita poética. Da eloquência seca, objetiva, e racional da cidade do Recife ao 

articular com o emocional, sensível, e sedutor da cidade Sevilha, entende-se a 

plasticidade nos discursos das paisagens que fundamentam o mundo poético de João 

Cabral.  

          Como já navegado na rota da tese, nota-se que o poeta, de alguma forma é mais 

migrante que seu personagem principal, Severino, do poema Morte e Vida Severina. Os 

trabalhos como diplomata, tipógrafo e historiador proporcionariam o distanciamento 

necessário para ver e observar melhor a realidade do Nordeste brasileiro o assimila em 

sua obra. Pode-se entender esse percurso de afastamento e de novo olhar quando João 

Cabral diz, em uma entrevista: “Eu nunca tive vergonha de dizer que sou nordestino. E 

também nunca tive vergonha de dizer que minha literatura é nordestina, regional. 

Afinal, todos os meus temas, os temas tratados na minha poesia, são nordestinos tirados 

de lá”.254 

          Na procura de identidade, o poeta se apresenta em muitos poemas na figura de um 

homem que tem tudo para ser igual aos outros que vivem no Nordeste brasileiro. Como 

num trecho do poema, Morte e vida, é possível observar esse movimento: 

se somos Severinos  
iguais em tudo na vida,  
morremos de morte igual,  
mesma morte severina:  
que é a morte de que se morre  
de velhice antes dos trinta,  
de emboscada antes dos vinte  
de fome um pouco por dia  

                                                 
254 MELO NETO, João Cabral de. Entrevista a Miguel de Almeida. In: Folha de S. Paulo, 29 dez.1981, p. 
64. 
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(de fraqueza e de doença  
é que a morte severina  
ataca em qualquer idade,  
e até gente não nascida).255 
 

              Na busca de temas universais, a partida está no individual.  Quanto mais o 

poeta se define Severino, não se individualiza e, sim, se iguala aos que, como ele, 

nasceram na região Nordeste do Brasil. O poeta se constitui como sujeito ao ambicionar 

igualdade na relação com o outro. Por meio da escrita, João Cabral apresenta a ação dos 

homens que tencionam o tempo ao arquitetar um porvir que lhes dê um sentido à 

existência e à participação social.  

           O homem másculo que representa simbolicamente em seus poemas o território 

de Pernambuco é Severino. Homem áspero, racional, múltiplo e ativo, constituído por 

várias conjunturas em que se pronuncia na vida.  Homem que, para o poeta, ao nascer 

em uma região desigual, tenta tornar-se iguais a todos os Severinos que representam as 

cicatrizes da geografia e da história que os cercam.  

                 O território de Pernambuco agrega de tudo um pouco na sua formação 

histórico e social. Do sertão, essa região é constituída com a falta de água, pela Zona da 

Mata, representada por seus latifúndios, pontuando o litoral com a urbanização, a falta 

de emprego e, em muitos momentos, de dignidade também. Este estado másculo 

visivelmente fragmentada pelo seu “destino” social, na obra de João Cabral, questiona, 

fala, critica, provoca e sente o seu habitar na vida como experiência e anexo da arte de 

viver. 

             A área marcada pelo sertão é tão rude que até a árvore se contorce para ali 

viver. O homem e a natureza se adaptam ao meio. Porém, o homem molda-se por meio 

da esperança, da religião na procura da salvação, transforma-se. Sua vida é apresentada 

nos poemas como uma tentativa de repulsa provocada pela miséria e pela morte.    

                 Como já foi observado, João Cabral, em seu momento de escrita sobre a 

região Nordeste do Brasil, apresenta que a palavra migrar significa dizer não à situação 

em que se vive. Migrar é agir frente à vida.      O poeta relaciona esta aversão e 

fascinação da vida em ação à qualidade da terra e do clima. Para ele a paisagem do 

sertão possui uma terra que recusa o caminhante. Terra em que nada transpõe o chão 

                                                 
255 MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: volume único. Organização Marly de Oliveira. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p.169. 
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seco, áspero e rude. Suas poucas vegetações são persistentes e possuem espinhos como 

mais um motivo para repelir os seus habitantes. A terra da região da Zona da Mata é a 

mais produtiva e úmida, onde sua vegetação brota e cresce. Na grande cidade, no 

mangue, a terra não rejeita o pé do caminhante. A terra do mangue aglutina, engole, 

interage com o homem.  

            O cidadão migrante, nos poemas de João Cabral, é apresentado como um ser 

que, pela política e geografia vigente, foi imposto às condições econômicas, sociais 

como “destinação”, o conhecido “polígono da seca”. O nordestino como ser religioso e 

preocupado com o viver e com a sua salvação procura saídas ao migrar.    

           O poeta, em sua obra, representa o homem nordestino na proximidade e 

envolvimento com sua terra. A região do Nordeste é formada por múltiplas terras que 

têm contrastes e singularidades que abarcam o existir do homem. O historiador Durval 

Muniz explana essa ideia: 

 
Nordeste não é um fato inerte a natureza. Não está dado desde sempre. 
Os recortes geográficos, as regiões, são fatos humanos, são pedaços de 
História, magma de enfretamento que se cristalizam, são ilusórios 
ancoradouros da lava da luta social [...]. O Nordeste é uma 
espacialidade fundada historicamente, originada por uma tradição de 
pensamento, uma imagética e textos que lhe deram realidade e 
presença.256 
 

             Historicamente, o Nordeste brasileiro, principalmente na década de 1950, passa 

por secas periódicas, pelo qual foi criado o Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas (DNOCS)257, órgão que tem a função de desempenhar as tarefas antes atribuídas 

à Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, de 1919. As grandes secas de 1951 a 

1953 e 1956 deram início ao Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 

(GTDN258), designado  para criar uma política de desenvolvimento nas regiões afetadas 

até  1959  com o surgimento da  SUDENE.259  

                                                 
256 ALBUQUERQUE Jr., Durval Muniz de. A invenção do nordeste e outras artes. São Paulo: Cortez, 
1999, p. 66. 
257 O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) tinha como função construir açudes no 
interior do Nordeste. Os açudes auxiliam na nutrição dos rebanhos, mas não evitam o prejuízo das 
lavouras alimentares. 
258 GTDN foi constituído pelo presidente J.K. e pelo economista Celso Furtado. È um trabalho de 
qualidade cientifica, de argumentos técnicos que se somaram aos fatos políticos que marcaram o final da 
década de 1950, respaldando o projeto de criação da SUDENE. 
259 A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) foi um organismo constituído para 
estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento da economia nordestina, com o objetivo de diminuir a 
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             Ao debater os fatores históricos e políticos desse momento, além da discussão 

sobre a seca, também era identificada uma elevada taxa de subemprego nas áreas 

urbanas da região Nordeste e um aumento populacional nas grandes cidades, tendo 

como modelo a cidade de Recife.260  

           Nos anos 1950, nota-se no Recife uma expansão da cidade e de sua população. 

Nesse momento de exclusão delimitada pelas secas, a cidade funciona como local de 

agregação social e política. Torna-se criadora de conflitos e de pobreza. Dos anos 1940 

até os 1950, a economia brasileira ganha um novo formato e originais dinâmicas 

urbanas são impostas. O movimento de urbanização que se verifica nesse momento 

resulta de um crescimento demográfico, resultado de processos sanitários, avanço 

relativo nos padrões de vida e a própria urbanização. Essa tendência de aglomeração e 

urbanização nas grandes capitais é incentivada principalmente pelo desenvolvimento 

industrial. 

               Nota-se, durante o navegar poético de João Cabral por mares brasileiros, a 

importância das migrações pela industrialização. Ao ler dados estatísticos do período, 

percebe-se que 12,2% da população do Recife, são pessoas procedentes de outros 

estados. Também é observado que os municípios com maior migração para a cidade do 

Recife são os localizados no Sertão e não na Zona da Mata. Esse deslocamento, muitas 

vezes, é proposto como uma consequência natural de questão política, social, econômica 

e geográfica, como diz Josué de Castro:  

quando estudam as condições de alimentação dessa área, o que logo 
surpreende é o contraste marcante entre as aparentes possibilidades 
geográficas e a extrema exiguidade dos recursos alimentares da 
região.261 
 

                   Ao analisar as pesquisas feitas pelo Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas 

Sociais (IJNPS) sobre as migrações para a capital Recife, nota-se as condições 

geográficas e sociais, muitas vezes, representados nos poemas de João Cabral, 

principalmente os do mesmo período, quando é desligado do trabalho no Itamaraty. 

                                                                                                                                               
disparidade existente em relação ao Centro-Sul do país. Atualmente extinta, há projetos para ser recriada 
em novos moldes. 
260 ANDRADE, Manoel Correia de. A seca: realidade e mito. Recife: ASA Pernambuco, 1985, p. 81. 
“importância do grande Recife decorre de uma série de fatores, como o de ser capital do Estado de 
Pernambuco, que durante 4 séculos foi a divisão político e administrativa de economia devido a 
importância do seu porto. Sede de importantes órgãos públicos regionais como a SUDENE e o DNOCS e 
o banco do nordeste do Brasil.” 
261 CASTRO, Josué de. Geografia da fome. Rio de Janeiro: Antares/Achiame, 1980, p.64. 
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            O deslocamento populacional, especialmente na Zona da Mata,262 ou  zona 

canavieira, é agravado pelo aparecimento do sistema capitalista das usinas de açúcar em 

substituição ao de relações de trabalho no engenho, do tipo patriarcal. As transferências 

privaram o trabalhador do auxílio social dos antigos engenhos. Agora o trabalhador vive 

apenas do salário e mora na cidade.  

           Indico agora um mergulho na representação social do homem nordestino que, 

muitas vezes, cria certa invisibilidade histórica. Como um ser passivo e sem escolhas, 

este homem sofre uma grande violência ao migrar. Perde suas relações sociais, sua 

identidade. O poeta apresenta em sua obra um homem contrário à fatalidade. Define que 

migrar é uma maneira de resistência nessa sociedade que está passando por 

transformações econômicas e de relações sociais. Do olhar histórico, a poesia 

compreende algo mais que apenas uma visibilidade da sociedade nordestina: ela anuncia 

a mudança.  

             Pode-se exemplificar esse processo no poema “Pregão turístico de Recife”, do 

livro Paisagens com figuras (1954-1955). O poeta João Cabral proporciona no poema 

uma imagem geográfica e masculina do sertão. Na forma em que apresenta a cidade de 

Recife sustentada pela imagem da terra severa, Pregão turístico do Recife:263 

 

A Otto Lara Resende 
 
Aqui o mar é uma montanha 
regular redonda e azul, 
mais alta que os arrecifes 
e os mangues rasos ao sul, 
Do mar podeis extrair, 
do mar deste litoral 
um fio de luz precisa, 
matemática ou metal. 
Na cidade propriamente 
velhos sobrados esguios 
apertam ombros calcários 

                                                 
262 ANDRADE, Gilberto Osório de. Migrações internas e o Recife. Recife: Instituto Joaquim Nabuco, 
1979. p. 39.  “Quando da amostragem probabilística que antes do censo de 1960 deu começo as pesquisas 
do Instituto Joaquim Nabuco sobre as migrações para o Recife, apurou-se que, sem embargo de revelar-se 
como procedência agrestina, a maior parte dos migrantes localizados nas áreas urbanas pobres do Recife, 
a maior porcentagem (60, 6%) proviera da Zona da Mata pernambucana, tendo o agreste contribuído só 
com 35,2% e o Sertão com 4,1%. Isso, em relação a migrantes cujo destino final fora o Recife, porque em  
termos gerais de emigração os Censos revelam que esta é mais intensa na zona do Agreste do que na Zona 
da Mata.” 
263 Idem, p.10, p.147. 
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de cada lado de um rio. 
Com os sobrados podeis 
aprender lição madura: 
um certo equilíbrio leve, 
na escrita , da arquitetura. 
E neste rio indigente, 
sangue-lama que circula 
entre cimento e esclerose 
com sua marcha quase nula, 
e na gente que se estagna 
nas mucosas deste rio, 
morrendo de apodrecer 
vidas inteiras a fio, 
podeis aprender que o homem 
é sempre a melhor medida. 
Mais: que a medida do homem 
não é a morte mas a vida. 

 

         Novamente, o poeta, descreve a cidade de Recife e a influência do rio e mar para o 

seu desenvolvimento.  Cidade onde pessoas se estagnam, vidas que ficam por um fio. 

Porém, cidade que aprende que o homem é sua melhor medida na constante batalha de 

viver. O rio Capibaribe, terno na nascente, seco no Agreste e imponente na cidade, corre 

para o mar e, em seu trajeto, brota ou orienta vidas. Na cidade de Recife o rio 

Capibaribe depara-se com seu companheiro, o rio Beberibe. Estes dois rios impetuosos, 

em estado de alegria, se avolumam, perdem o rumo e compõem novos canais e os 

mangues. Em Recife, o rio Capibaribe se encontra com o Atlântico.     

           Porém, ao navegar pelos poemas que falam da cidade de Recife, nota-se também 

um olhar mais seco, comprometido com a dureza e bravura do homem brasileiro, 

retirante e nordestino. O escritor Décio Pignatari relaciona João Cabral com a arte 

barroca: 

É preciso compreender o barroco para compreender a Espanha. E isto 
ajuda a compreender a obra de João Cabral porque ele vai assimilar o 
barroco enquanto conceito e levar isso ao extremo. Um barroco que 
tenta resgatar o Homem, assim como o barroco da Espanha tinha de 
resgatar Deus. Ele fez um esforço extraordinário de tentar juntar a 
visão marxista, o problema pré-industrial do nordeste, a miséria do 
nordeste, o barroco espanhol... buscando uma solução conceitual do 
seu poema.264  

 
              Agora é o momento, na tese, de considerar principalmente os temas sobre o 

estudo das cidades. Onde o poeta procura caracterizar as cidades, Sevilha e Recife, 

                                                 
264 CAMPOS, A de. PIGNATARI, D. CAMPOS, H. de. Teoria da poesia concreta. São Paulo: Duas 
Cidades, 1975. 
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através de sua obra poética sobre a abordagem do olhar feminino e masculino que as 

envolvem. O olhar de João Cabral de Melo Neto pode abordar construções 

supostamente tão múltiplas culturalmente e, em cuidadosa intervenção, conduzir para o 

verso a organização, as sensações do homem na polis. 

          A sociedade, em algumas poesias de João Cabral, apresenta as lembranças e 

vivências de sua terra natal. O autor é capaz de recriar histórias baseadas na sua 

experiência e de traduzir a realidade em ficção. Nesse sentido, pode-se afirmar que 

somos feitos de história e de geografia, pois: 

O poeta não vive em órbita. É um ser social, portanto, é o povo e, ao 
escrever, faz uso do instrumento principal da intercomunicação da 
sociedade, e do povo, que é a palavra. Por isso, a situação histórica, o 
que você parece querer dizer ao usar a expressão “influência do 
povo”, não só determina o poeta, sua maneira, seus termos, seus 
temas, sua forma, digamos, inicial de ser, mas continua a agir sobre 
ele durante toda as fases se sua vida criadora. Conscientemente ou 
não, a favor ou contra as correntes que atravessam a sociedade, o 
poeta é determinado pela vida social.265 

    

Vive o poeta o rio de suas lembranças infantis e juvenis, numa época em que sua 

sensibilidade não podia reagir ao rio tal como, mais maduro com os anos, à vida.266  Ele 

busca uma linguagem com raízes fixas na terra, ou seja, que não fuja da realidade. 

Resgata uma cidade trazida da infância nos engenhos e das histórias conhecidas por 

meio da leitura de cordéis.  

   O poema passar a existir como uma flor adubada e cultivada pelo poeta na seca 

terra, na folha de papel, ou como uma flor perfeita que, concebe a realidade social, ao se 

proteger com os espinhos da linguagem. 

Após a leitura dos poemas, é possível entender as relações de João Cabral em 

analogia com o espaço e o tempo. Tempo como dimensão que aparece no trabalho 

realizado pelo homem, o tempo da vida habitada e experimentada e o tempo passado. Já 

o espaço, por sua vez, é abarcado pelo tempo, e brota como um rio as dimensões da 

realidade social que se apresenta. O poeta não vive numa história afastada ou estranha à 

história da formação social e cultural em que escreve. Na poesia, desempenha o 

presente vivido, em um tempo social e sensível. 

                                                 
265 MELO NETO, João Cabral de. In: Manchete. Rio de Janeiro, 14 ago. 1976. 
266 GALVE, Fernanda Rodrigues. Peregrino no tempo: memórias poéticas de João Cabral de Melo Neto. 
Outros Tempos. Disponível em: <www.outrostempos.uema.br>, v.3, p. 182-196. ISSN 1808-8031. 
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    O poeta João Cabral remaneja e recupera o Recife – uma cidade lembrança da 

infância dos engenhos e das histórias experimentadas e aprendidas por meio de leituras 

e vivências. Além do seu conhecimento e pesquisa – e do homem que a habitou. Dessa 

forma, sua obra abarca suas memórias e composições das representações urbanas que 

marcam a vida do poeta no mundo nordestino. 

           Em outro poema, nota-se uma nova reflexão sobre o Nordeste visto por João 

Cabral em sua escrita. No poema “Coisas de cabeceira, Recife”, do livro A educação 

pela pedra (1962-1965), o poeta utiliza a cidade do Recife de sua memória: 

Diversas coisas se alinham na memória 
numa prateleira com o rótulo: Recife. 
Coisas como de cabeceira da memória, 
a um tempo coisas e no próprio índice; 
e pois que em índice: densas, recortadas, 
bem legíveis, em suas formas simples. 
 
Algumas delas, e fora as já contadas: 
o combogó, cristal do número quatro; 
os paralelepípedos de algumas ruas, 
de linhas elegantes mas grão áspero; 
a empena dos telhados, quinas agudas 
como se também para cortar, telhados; 
os sobrados, paginados em romancero. 
várias colunas por fólio, imprensados. 
(Coisas de cabeceira, firmando módulos: 
assim, o do vulto esguio sobrados).267 
 

          A memória do poeta tem imagens táteis, áspera e densas. A cidade restaurada 

pelo poeta tem como base da imagem e símbolo da pedra, do chão bruto. É estranho 

falar tanto de mar e rio e ver terra em seus poemas sobre Pernambuco. Mas o poeta 

consegue equilibrar esses opostos, demonstrado também o lado “Fazer o seco, fazer o 

úmido” da cidade de Recife: 

 
A gente de uma capital entre mangues, 
gente de pavio e de alma encharcada, 
se acolhe sob uma música tão resseca 
que vai ao timbre de punhal, navalha. 
Talvez o metal sem húmus dessa música, 
ácido e elétrico, pedernal de isqueiro, 
lhe dê uma chispa capaz de tocar fogo 
Na molhada alma pavio, molhada mesmo. 
 
A gente de uma Caatinga entre secas, 

                                                 
267 MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: volume único. Organização Marly de Oliveira. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p.337. 
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Entre datas de seca e seca entre datas, 
se acolhe sob uma música tão líquida 
que bem poderia executar-se com água. 
Talvez as gotas úmidas dessa música 
Que a gente dali faz chover de violas, 
Umedeçam, e senão com a água da água, 
Com a convivência da água, langorosa.268 

 

 A cidade de Recife é cingida pelo mar, pelo canavial, pelo rio Capibaribe, pelo 

mangue que envolve o homem. Nessa variação geográfica extrema do estéril e do fértil, 

habita e vive o homem que, em muitos momentos, migra. O poeta João Cabral utiliza as 

suas origens, da memória construções e bases para as palavras e imagens de Recife. Em 

consequência desse procedimento de rememoração, o poeta João Cabral localiza, nas 

suas primeiras relações com as cidades espanholas, o espaço do sertão nordestino.  

Nesse momento de lembrança, em “Imagens em Castela”, do livro Paisagens com 

figuras (1954-1955), ele retorna a memória a Pernambuco por meio da reconquista da 

secura da terra e dos consequências que ela cria: 

Se alguém procura a imagem 
da paisagem de Castela 
procure no dicionário: 
meseta provém de mesa. 
É uma paisagem em largura 
de qualquer lado infinita. 
É uma mesa sem nada 
e horizontes de marinha 
posta na sala deserta 
de uma ampla casa vazia, 
casa aberta e sem paredes, 
rasa aos espaços do dia. 
[...] E mais: por dentro, Castela 
tem aquela dimensão 
dos homens de pão escasso, 
sua calada condição.269 

 

       A recuperação do espaço e a comparação de regiões e seus habitantes 

aparentemente diferentes percorrem a obra poética de João Cabral. Outro exemplo está 

no poema Nas covas de Baza, no livro Educação pela pedra, no qual o povo cigano da 

Espanha, povo nômade e migrante por natureza é comparado às condições da terra, de 

seu território: 

 

                                                 
268 Idem, p.340. 
269 Idem, p.247. 
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O cigano desliza por encima da terra 
não podendo acima dela sobrepairado; 
jamais a toca, sequer calçadamente, 
senão supercalçado: de cavalo, carro. 
O cigano foge da terra, de afagá-la, 
dela carne nua ou viva, no esfolado; 
lhe repugna, ele que pouco a cultiva, 
o hálito sexual da terra sob o arado. 
 
De onde quem sabe o cigano das covas 
dormir na entranha da terra, enfiado; 
dentro dela, e nela de corpo inteiro, 
dentro mais de ventre que de abraço. 
Contudo, dorme na terra uterinamente, 
dormir de feto, não o dormir de falo; 
encavando a cova sempre, para dormir 
mais longe da porta, sexo inevitável.270 

  

               Destaca-se nos dois últimos poemas citados, a relação que existe entre o terra e 

o ser que o habita. É uma relação de pertencimento vital, uterina. Nota-se, esse tipo de 

tratamento dado ao espaço em João Cabral resulta da sua convivência com a arte 

espanhola e a memória afetiva de Pernambuco que pode ter sido o seu maior 

aprendizado.  

          É chegado agora o momento do anseio de um marujo, do profeta dos espaços que 

aprisionam cotidianos e cidades em folhas de papel. Marinheiro das palavras, João 

Cabral caracteriza sua obra com a observação e o fascínio sobre as realidades que 

possuem as cidades de Recife e Sevilha. Cidades que o encantaram durante seu habitar 

o tempo: “se do Nordeste brasileiro aprendeu a lição do enxuto, do necessário; de 

Andaluzia assimilou a sutileza, o sensível, o necessário.”271 Cidades marcadas pela 

particularidade que o poeta tenta explicar: “Minha poesia contempla um pouco das 

culturas por onde passei a serviço do Itamaraty. E principalmente as cidades marcadas 

pela pernambucanidade e a hispanidade”.272 

 

 

 

 
                                                 
270 Idem, p.17. 
271 OLIVEIRA, Erson Martins de. João Cabral de Melo Neto a poética da objetividade. São Paulo, 1992. 
Dissertação (Mestrado em Letras) -  PUC-SP, p.22.  
272MELO NETO, João Cabral de. In: CADERNOS de Literatura Brasileira. João Cabral de Melo Neto. 
São Paulo: Instituto Moreira Salles, n.1, mar/1996. 
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2.4 As cidades como portos 

         
 
           As mudanças observadas nas sociedades se justapõem à história das cidades. 

Como comentou Aristóteles: “o homem é um pertencente à cidade, pois é um ser 

possuidor da palavra.”273 É na vivência em comum destes seres que dominam a palavra 

que se engendra a cidade. A verdadeira humanidade só é adquirida na sociabilidade. A 

própria obra de João Cabral ajuda a perceber essas mudanças de realidades humanas em 

algumas cidades. 

           A cidade reacende a memória quando perpetua a lembrança dos atores urbanos 

que ela abrigou. Nesse sentido, duas cidades foram fundamentais para a vida de João 

Cabral: Sevilha e Recife. Cidades depositárias de culturas que se tramam e se integram 

nas lembranças através de seus principais rios, o Capibaribe e o Guadalquivir.  

           Aliás, a ideia de que a água (tanto do rio quanto do mar) representa a força 

criadora do espaço e do tempo, somada, ainda, à fertilidade da terra, essa ideia, nos 

textos de João Cabral, desenvolve-se de tal maneira que se torna impossível não 

relacionar as várias imagens que inundam os poemas vinculados ao rio Capibaribe, e as 

margens do rio Guadalquivir, como uma união entre as duas culturas: 

Pratos rasos 
 
O prato raso que é Recife 
e prato raso que é Sevilha. 
Nela, a beirada do Alcor, 
Nele, Guararapes, Olinda 
Mais: ambos os pratos estão  
Desbeiçados do mesmo lado, 
O que faz com que ambas existam 
Debaixo de um céu de ar lavado. 
Ambas estão escancaradas 
Ao ar sanativo do mar: 
Nele, o mar está ao pé, e nela 
Chega em marisma, terra-mar.274 

 

                Tanto Recife quanto Sevilha são cidades de “pratos rasos”, cidades que 

sofrem com a sua história política e com sua geografia. Regiões que possuem rio e 

                                                 
273Aristóteles.Poética / Aristóteles. Pref. Maria Helena da Rocha; trad. Ana Maria Valente 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p.446. 
274 Idem, ibid.  



131 

 

caminhos para o mar. Durante o navegar nas palavras que se ancoram em portos que são 

cidades, o poeta João Cabral possibilita, em sua escrita, um encontro com a história e 

ressalta a reflexão da prática poética, entendida nesta pesquisa como um complexo de 

operações sociais, com objetivo de reduzir a distância inevitável e, em alguns 

momentos, intransponível entre a palavra e o objeto representado, em consequência, 

entre o homem (eu) e o mundo (o outro). 

                  A cidade de Sevilha o faz pensar de forma amorosa e no seu fascínio pela 

figura feminina. Uma cidade pulsante e bela, menos política e mais social e cultural. 

Sevilha é uma das principais cidades da Andaluzia. Terra da “era de ouro” da Espanha. 

Alegria e riquezas retratadas em sua arquitetura e em sua população. Uma mistura 

cultural e religiosa, dos mouros de herança muçulmana, além dos judeus, dos católicos e 

dos ciganos. Local estratégico com caminho para o mar, a África e para a América pelo 

seu rio principal Guadalquivir.  

                Exemplo disso pode-se notar nos poemas do livro Sevilha Andando (1987-

1993), que ecoam o que já estava no livro Quaderna, livro produzido entre 1956 e 1959.  

Na obra Sevilha Andando, é como se João Cabral incluísse a imagem da mulher que não 

tinha descoberto em seus poemas anteriores.  

Agora mudamos de direção. A barcaça está no mar só que em praias diferentes e 

com um olhar feminino para a região Andaluza, na Espanha. A cidade mais feminina 

nos poemas de João Cabral é a cidade de Sevilha. Foi então, no ano de 1956, que o 

poeta descobriu decisivamente esta cidade-mulher. Ao retornar para a Espanha como 

pesquisador no Arquivo das Índias, o poeta João Cabral teve a oportunidade de andar e 

vivenciar as ruas e becos da cidade. E encontrar ritmo, dança e uma paixão sedutora 

pelas cores e contrastes da cidade: 

É impossível separar as duas coisas [flamenco e Andaluzia]. A própria 
cidade de Sevilha é flamenca. Conheci a Andaluzia relativamente 
tarde, na minha carreira diplomática. Antes de servir em Sevilha, 
estive em Barcelona e em Londres. Mas em Barcelona havia lugares 
onde havia quadros flamencos. Os catalães não gostam de flamenco, 
mas eu era um freqüentador inveterado desses lugares. E quando fui 
para Sevilha senti-me um peixe na água...275 
 

           Ele andou não só por bairros turísticos, dos grandes marcos históricos. Seu olhar 

para a cidade fêmea é um olhar que representa a cidade mais aparente e mais exterior. 

                                                 
275 Entrevista a Maria Leonor Nunes, Jornal de Letras, Artes e Ideias, n.448, 05/10 fev. 1991. 
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Porém, foi para a cidade íntima que mais lhe agradou. Andou pelos bairros populares, 

Macarena e Santa Maria la Blanca deparando-se com suas praças, lojas e ruas. 

Participou, como observador, das touradas no bairro taurino de São Bernardo, onde 

admirava toureiros como os irmãos Pepe Luiz, Manolo e Antonio Vasquez. E, 

finalmente, descobriu bailadoras de flamenco do bairro cigano de Triana. O poeta passa 

das suas caminhadas às palavras e traduz o seu olhar da cidade viva em poesia. O poeta 

e tradutor Pablo del Barco comenta estas caminhadas de João Cabral: 

É muito bonito quando ele fala de Sevilha, do aspecto feminino da 
cidade, quando a compara a uma mulher andando nas ruas, pisando o 
chão, sob a luz e na obscuridade, nos recantos bonitos e nas ruas 
tranqüilas. O olhar de Cabral é muito profundo e não fica no aspecto 
exterior. Ele vai sempre até o centro das coisas.276 
 
 

No momento em que o poeta escreve o livro Quaderna (1956-1959), João 

Cabral se depara com a cidade feminina e bailadora. Tanto que o poema principal desse 

livro Estudos para uma Bailadora Andaluza confronta a bailadora com os quatro 

elementos: a terra, a água, o fogo e o ar e representa a vida: 

Dir-se-ia, quando aparece 
dançando por siguiriyas, 
que com a imagem do fogo 
inteira se identifica. 
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, 
carne de fogo, só nervos, 
carne toda em carne viva. [...]277 

 

O poema se refere à beleza de uma mulher, bailarina e andaluza. Tem forma de 

transbordamento da emoção, e nem por isso o efeito é menos sensual. É como se a 

linguagem ficasse na fronteira entre emoção: o tato preciso, a visão aguda. A 

observação do poeta em relação à mulher é como a observação de um quadro de 

Mondrian: para ver é preciso um olhar geométrico. 

                                                 
276 Entrevista feita pela Fernanda Rodrigues Galve com o tradutor Plabo Del Barco, em 20/01, 2006, 
Sevilha. 
277 MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: volume único; organização Marly de Oliveira. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p.653. 
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   Os livros que refletem essas caminhadas pela cidade de Sevilha são: Sevilha 

andando (1987-1993) e Andando Sevilha (1987-1989). Livros que possuem 

respectivamente epígrafes em espanhol: “En el cielo que pisan las sevillanas e Quien no 

vio a Sevilla no vio maravilla”. Estas duas obras são os últimos tributos do poeta a uma 

língua, a uma cultura e a uma cidade. A cidade de Sevilha, com a qual o poeta 

aproximou sua poesia a sua esposa Marly e aos destinos da sociedade, criando, por ela, 

o verbo sevilhizar: 

          Sevilhizar o Mundo 
 
         Como é impossível, por enquanto, 
         Civilizar toda a terra, 
         O que não veremos, verão, 
         De certo, nossas tetranetas,  
         Infundir na terra esse alerta, 
         Fazê-la uma enorme Sevilha, 
         Que é a contra-pelo, onde uma viva 
         Guerrilha do ser, pode a guerra.278 

  

O espaço social reflete a estrutura da sociedade e, muitas vezes, é manipulado 

para aprofundar as diferenças sociais. Isto é mais visível nas cidades que possuem várias 

imagens em que estão presentes as representações do criar poético. A cidade é um 

museu aberto de sua sociedade. É, ainda, o espaço onde convivem o passado, o presente 

e o futuro. 

As transformações observadas nestas sociedades se justapõem à história do 

poeta.  João Cabral fez da sua vida e da sua obra uma das mais extraordinárias aventuras 

de sensibilidade, e isso sem usar a inspiração, e sim a prática, a experiência e a pesquisa. 

O estudo da sua obra e da sua vida é sempre desafiador, já que representa a socialização 

de uma época e de culturas.  

 Como seus recortes, elementos e ritmos abrigam diferentes posturas, diversos 

debates e possibilidades de análise que vão construindo perfis e temas que permitam a 

compreensão da historicidade e da cultura como processos sociais. Agora que se navega 

em direção às articulações da imagem feminina com o espaço sevilhano, temos que 

discutir as situações em que a imagem da mulher está incluída nos poemas com a ideia 

de casa, moradia, barcaça. No poema A mulher e a casa, o exercício de construção da 

imagem feminina passa pela rigidez da dialética encontrada na casa: 

                                                 
278 Idem, ibid. 
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Tua sedução é menos 
de mulher do que de casa; 
pois vem de como é por dentro 
ou por detrás da fachada.279  

 

                Portos são criados, segundo Gaston Bachelard280, para a dialética que é 

observada no exterior e no interior do poema atribui espaços de vivências. Assim a 

simbologia da casa incorporada à da figura feminina é analisada como espaço de 

amparo, de conforto, valoriza a dinâmica da contemplação e do discernimento do que é 

mais do exterior, do que do interior da casa-mulher. 

          É na oportunidade de ser observada “por dentro”, que a casa-mulher atrai o olhar 

de seu contemplador. Deste modo, derrubam-se os limites e as barreiras da imagem, 

para que esta se constitua um mosaico de possibilidades.  A contradição que determina 

o feminino em A mulher e a casa pode ser notada no poema Mulher vestida de gaiola, 

do mesmo livro Quaderna: 

Parece que vives sempre 
de uma gaiola envolvida,  
isenta, numa gaiola,  
de uma gaiola vestida,  
[...] E assim como tu resides 
nessa gaiola, cingida,  
o vasto espaço que sobra 
de tua gaiola-ilha 
é como outra gaiola 
igual que o mar: sem medida 
e aberto em todos lados 
(menos no que te limita) 281 

 

          Visivelmente “cingida”, confinada pela gaiola, a mulher reflete no seu interior a 

sua força “igual que o mar: sem medida”. Essa gaiola representa a vida como força e 

limite que todo dia se debate. Pois o limite está no desejo do espaço que reside no corpo 

e na sua “gaiola- mundo”.  

       Na obra Sevilha andando (1987-1993), depois de “sevilhizada”, a imagem da “casa-

mulher” mostra-se repetida na imagem da “barcaça-mulher”:            

                                                 
279 Idem, ibid. 
280 BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. Trad. Antônio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998, p.219. 
281 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2003, p.261. 
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Hoje embarcou numa mulher 
Recifense, ele a chama barcaça, 
que é o barco mais feminino, 
é mulher feita barco e casa282 

 

           Em seus poemas, barcaça e cidade são análogas à mulher, quando conformadas 

como espaços do amparo e da beleza. A barcaça navega “sem timão, sem timoneiro”, 

não tem sina certa; a cidade é espaço do “perfeito andar”, que tem “rua sem nome”. 

Embora incerta a cidade-mulher distingue-se pelo seu “segredo”: “o tudo de 

Sevilha/está no andar de sua mulher”.283 Assim, a cidade-mulher vira “Cidade viva”: 

Sevilha é uma cidade viva 
com a sevilhana que a habita, 
e que, andando, faz andar 
tudo o por onde ela passar. 
Seja a estreita Calle Regina 
ou a San Luís, na Macarena, 
há momentos em que não se sabe 
o que é passar e o que é passar-se. 
Ora, vi que Sevilha andava 
ou fazia andar quem a andasse. 
 
Quem me mostrou foi a mulher 
que sem a conhecer sequer 
é tudo tão sevilhana 
no ser e no modo com que anda 
que leva consigo Sevilha 
e a traz ao ambiente que habita.284 

 

            A correspondência entre as duas imagens no processo de mimese do andar que a 

cidade estabelece da mulher, ou que a mulher instrui à cidade. Organizadas com 

palavras mais subjetivas e sensoriais as imagens femininas sevilhanas reforçam a 

concepção arquitetônica do poeta, ao combinar mulher e a cidade.  É interessante notar 

que a escrita de João Cabral, quando se refere à figura feminina, está na Espanha do 

regime franquista onde as lutas sociais tinham múltiplos fatores. Política paternalista, 

diversidade nacional, principalmente a língua, com grupos sociais antagônicos.  

                 Esse período de repressão ficou marcado pela migração do campo para a 

cidade. Durante a guerra civil espanhola a mulher teve participaram no front, muitas 

                                                 
282 MELO NETO, João Cabral de. A educação pela pedra e depois. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997, 
p. 335. 
283 Idem, p.339. 
284 Idem, p.349. 
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como enfermeiras e, se necessário, segurando armas. A mulher espanhola nesse cenário 

tem a possibilidade de voto em 1931, porém, esse privilégio dura pouco tempo. 

              A presença de Franco no poder de forma autoritária em busca de uma Espanha 

modernizada leva a uma repressão cultural com apoio da Igreja e do único partido. O 

regime totalitário de 1939 a 1945 promove fuzilamentos e perseguições às pessoas 

contrárias à política vigente. Nesse momento, as mulheres têm incentivo para a 

natalidade. Em 1940, a Espanha proibiu o aborto. Em conseqüência, a prostituição 

aumentou principalmente como forma de adquirir remédios ou privilégios. Ocorreram 

também, nesse período, prisões por adultérios e a criação de restaurantes de auxilio 

social para as crianças filhos de prisioneiros. Essas crianças, em muitos momentos, 

eram adotadas com documentos diferentes.  

              No período de ditadura, os discursos de ordem eram muito limitadores. Na 

Espanha na década de 1950 surgem pensadoras e escritoras como Carmem Martins 

Gaite,285 figura importante na afirmação do local da mulher em um espaço dominado 

pelo extremismo da era franquista. Estas mulheres representaram um importante papel 

na construção de uma cultura que pretendia se libertar do regime franquista. Essas 

mulheres tentaram uma ruptura com o discurso da ordem religiosa e moral. Algumas 

mulheres tentavam sair do tradicional, do casamento como destino que as protegeriam 

das intempéries da vida. 

          Outra forma de dominação franquista eram as festas como propaganda social do 

governo. Em Sevilha, essas festas estavam relacionadas a datas religiosas como a 

Semana Santa e a Feira de Abril. Onde procissões, desfiles de cavalos e mulheres 

vestidas de trajes flamencos ornamentam e divertem a sociedade que neste período tem 

poucas alegrias. O poeta escreveu posteriormente dois poemas do livro Andando 

Sevilha sobre essas festas: 

Semana Santa286 
 
É semana santa em Sevilha. 
As procissões são todo dia. 
Como os clubes tem suas cores,  
Seus bairros: são Confrarias 
Vem duas filas de penitentes 

                                                 
285 SILVA, Aline Coelho da. A contística de Carmem Martins Gaite como alternativa ao discurso 
franquista.(tese de doutorado em Letras), Porto Alegre, 2007. 
286 MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: Volume único. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, 
p.655. 
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(rosários levando rosários), 
Cada uma com o ardor de seu Cristo,  
já cinqüentão, crucificado. 
O sevilhano o olha da porta 
Do bar, e pensa:” pobre homem,  
Em que enrascada se meteu”, 
 e volta ao bar onde consome. 

 

               O tema feminino, relação mulher e a cidade principiam em Paisagens com 

figuras (1954-1955), quando o poeta contesta a imagem feminina da cidade à imagem 

masculina de Pernambuco, mácula, seca e dura. No poema “Duas paisagens”287 

apresenta a região da Catalunha como femininas em confronto com Pernambuco 

masculino:   

D’Ors em termos de mulher 
(Teresa, La Bem Pantada) 
Descreveu da Catalunha 
A lucidez sábia e clássica 
 
e aquela sóbria harmonia, 
aquela fácil medida 
que, sem régua e sem compasso, 
leva em si, funda e instintiva, 
 
aprendida certamente 
no ritmo feminino 
de colinas e montanhas  
que lá têm seios medidos.. 
Em termos de uma mulher  
Não se conta é Pernambuco: 
È um e Estado masculino 
E de ossos à mostra, duro. 

 

           Quando pautadas às características da cidade, a imagem da mulher sevilhana 

adquire a aparência permitida, mas, para o olhar de quem a admira, exibi-se sem pudor. 

Uma arquitetura que reflete a cidade feminina feita para o olhar e a admiração Na 

continuação do poema, o poeta arrisca contemplar outra imagem da mulher sevilhana: 

 
Pois não quis viver em Sevilha 
que é de onde ela não se sabia, 
descrente da antropologia 
que lhe nega a genealogia: 
mas sevilhana nela toda, 
como se naufragada forma 

                                                 
287 MELO NETO, João Cabral de. A educação pela pedra e depois. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997, 
p.268. 
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viesse a encalhar por engano 
nas praias do Espírito Santo.288 

 

         Em suas palavras poéticas, João Cabral utiliza-se da imagem da mulher 

confrontada à imagem da cidade, ou às avessas, o poeta busca também a relação entre 

mulher, a dança e as ciganas presentes na cidade de Sevilha:  

Donde o pé atrás, contra Sevilha? 
Crê que é só bulha, bulerías? 
Sevilha é mais da siguiriya 
que é a castelhana seguidilla 
que o cigano prende no tanque 
de seu silêncio, e fez m cante, 
e que a cigana faz em dança, 
centrada em si como uma planta. 

 

                   A cidade conforma os espaços das “praças de bolso, feitas/para se ir escutar 

o tempo/desfiar carretéis de silêncio”.289 Percebe-se, na leitura desses poemas, que a 

coordenação das imagens, na sua formulação parece organizada com a linguagem da 

arquitetura. Arquitetura aqui tratada como arte que pensa o espaço interior do elemento 

representado e os efeitos que esse espaço interior provoca naquele que o percorre.  

   Mesmo assim, o percurso dos espaços, Pernambucano e da Andaluzia, evoca a 

paisagem natal e as cidades de Recife e de Sevilha surgem na contradição de seus 

ambientes que se opõem à condição de paisagem dura e árida, sensual e úmida das 

respectivas cidades guardadas na memória do poeta: 

Coisas de cabeceira, Sevilha 
 
Diversas coisas se alinham na memória 
numa prateleira com o rótulo: Sevilha. 
Coisas, se na origem apenas expressões 
de ciganos dali; mas claras e concisas 
a um ponto de se condensarem em coisas, 
bem concretas, em suas formas nítidas. 
 
Algumas delas, e fora as já contadas: 
não esparramarse, fazer na dose certa; 
por derecho, fazer qualquer que fazer, 
e o do ser, com a incorrupção da reta; 
com nervio, dar a tensão ao que se faz 
da corda de arco e a retensão da seta; 
pies claros, qualidade de quem dança, 
se bem pontuada a linguagem da perna. 

                                                 
288 Idem, ibid. 
289 Idem, ibid. 
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(Coisas de cabeceira somam: exponerse, 
fazer no extremo, onde o risco começa).290 

 

             Nota-se nesse percurso a linguagem que dá a ver a “mais espanhola das cidades 

da Espanha” tem na cultura cigana as suas “formas nítidas”. Linguagem ritmada na 

dança flamenca. Dança que reflete as influências das misturas culturais africanas e 

ciganas. Flamenco torna-se expressão artística no século XIX com os “cafés cantantes”, 

e tem Sevilha como seu palco.291 Nesse contexto, o poeta, converte a cidade em mulher 

e o contrário também ocorre: 

A urbanização do regaço 
 
Os bairros mais antigos de Sevilha 
criaram uma urbanização do regaço, 
para quem, em meio a qualquer praça, 
sente o olho de alguém a espioná-lo, 
para quem sente nu no meio da sala 
e se veste com os cantos retirados. 
Com ruas feitas em pedaços de rua 
se agregando mal, por mal colados, 
com ruas feitas apenas com esquinas 
e por onde o caminhar fia quadrado, 
eles têm abrigos e íntimos de corpo 
nos recantos em desvão e esconsados. 
Com ruas medindo corredores de casa, 
onde um balcão toca o do outro lado, 
com ruas arruelando mais, em becos 
ou alargando, mas em mínimos largos, 
os bairros mais antigos de Sevilha 
criam o gosto pelo regaço urbanizado. 
Eles têm o aconchego que a um corpo 
dá estar noutro, interno ou aninhado, 
para quem torce a avenida devassada 
e enfia o embainhamento de um atalho, 
para quem quer, quando fora de casa, 
seus dentros e reguardos de quarto.292 
 

           Contemplando pelas ruas, pela luz, pelo clima da cidade, o poeta capta a 

atmosfera romântica de Sevilha, através de retalhos sensoriais, intercedidos pelo olhar, 

tocar e saborear da cidade. Ao degustar a cidade de Sevilha,o poeta escreveu Sevilhizar 

o mundo, propõe que: “Como é impossível, por enquanto, civilizar toda a terra, o jeito é 

sevilhizar o mundo”: 

                                                 
290 Idem, p.18. 
291 NAVARRO, José Luis; Navarro, Eulália PABLO. El baile flamenco: uma aproximación histórica. 
Sevilla: Almuzara, 2005. 
292 Idem, p. 36. 
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Como é impossível, por enquanto, 
civilizar toda a terra, 
o que não veremos, verão, 
de certo, nossas tetranetas 
infundir na terra esse alerta, 
fazê-la uma enorme Sevilha, 
que é a contra-pelo, onde uma viva 
guerrilha do ser, pode a guerra.293 

 

       Além de uma possível definição da cidade por valores e hábitos, o poeta apresenta 

imagens das realizações humanas através de uma linguagem que modela o cotidiano 

através dos símbolos escolhidos, oferece as características culturais que a representam.        

No livro Quaderna a representação da cidade é oferecida nos poemas como comparação 

da sensualidade e do aconchego da mulher: 

             Sevilha 
A cidade mais bem cortada 
que vi, Sevilha; 
cidade que veste o homem 
sob medida. 
Justa ao tamanho do corpo 
ela se adapta, 
branda e sem quinas, roupa 
bem recortada. 
Cortada só para um homem, 
não todo o humano; 
só para o homem pequeno 
que é o sevilhano.294 

               

           O poeta obtém em sua obra como demonstrar a mistura de origens, presente na 

arquitetura das grandes metrópoles. O espaço configurado como ideal, que exerce as 

necessidades humanas. João Cabral admira a ideia de Corbusier que desenvolve “como 

uma máquina de morar. Uma vez li um artigo dele, que não sei localizar, mas era numa 

revista de pintura, em que dizia que um quadro era uma machine à émouvoir, quer dizer, 

uma máquina de comover, de emocionar. Então, foi minha ideia de poesia, uma 

máquina de emocionar”.295Portanto, passar à imagem da cidade como representação do 

                                                 
293 MELO NETO, João Cabral de. A educação pela pedra e depois. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1997, p.366.  

294 MELO NETO, João Cabral. Obra completa: Volume único. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 
252. 
295  MELO NETO, João Cabral de. Entrevista a Mário César Carvalho. In: Folha Ilustrada, Folha de S. 
Paulo. São Paulo, 24 maio 1988. P 134. 
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espaço, na poesia, exige perceber-se relações de tempo, comunicação, emoção e arte.296 

Neste diálogo que a cidade se propõe atravessar o percurso histórico e seus fluxos de 

desenvolvimento e de comunicação: 

Sevilha e o progresso 
Sevilha é a única cidade 
que soube crescer sem matar-se. 
Cresceu do outro lado do rio, 
cresceu ao redor, como os circos, 
conservando puro seu centro, 
intocável, sem que seus de dentro 
tenham perdido a intimidade: 
que ela só, entre todas cidades, 
pode o aconchego de mulher, 
pode o macio existir do mel, 
que outrora guardava nos pátios 
e hoje é de todo antigo bairro.297 

             

A vivência poética na cidade de Sevilha, João Cabral faz com que o movimento 

da vida se integre à cidade e revele os mistérios e belezas inerentes à vida na cidade. 

Sevilha é um complexo de vivências guerreiras, mouras e de devoção ao cristianismo, 

ao encantamento dos ciganos, à agudeza dos judeus, ao a arte e o comércio dos árabes 

muçulmanos. Ali o barroco se mistura com a descoberta das Américas e com o 

modernismo contemporâneo.298 Há muitas assimetrias dentro e fora de Sevilha. As 

trocas culturais e comerciais diversificaram a tradição e a arquitetura da cidade. Sevilha 

é uma cidade de diálogos e de conflitos entre múltiplas culturas. Cidade de governos 

judeus, mouros e ciganos.  

              Nota-se, até o momento da navegação pelas cidades, que João Cabral trabalha 

entre a experiência e a criação literária. A viagem de circunavegação se aventura agora 

pelo conhecimento das práticas de navegar tanto em Portugal, ou nas províncias bascas, 

Andaluzia e Catalunha como uma antecipação de suas atividades marítimas e 

comerciais em Pernambuco. 

                 Após leituras da obra de João Cabral, salta ao olhar as homenagens aos 

colegas viventes no “habitar o tempo” de seus poemas. São recorrentes os poemas que 

expressam a ação criadora de seus colegas e a sua admiração ou critica. Na sequência, 

no terceiro capítulo, é possível ver alguns exemplos dessa prática presente nas obras do 
                                                 
296 FERRARA, Lucrécia D’Alessio. Comunicação Espaço Cultura. São Paulo: Annablume, 2008, p.29. 
297 MELO NETO, João Cabral. Obra completa: Volume único. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, 
p.384.   
298 Idem, p.689. 
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poeta. Esses amigos e companheiros da barcaça são rios que se ligam ao mar das 

palavras poéticas de Cabral. O rio que simbolicamente transforma as pessoas, o tempo e 

a vida. A passagem de um lado ao outro do rio é necessário um trampolim de saberes. 
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Capítulo 3 
 

 

    

Manômetro 

 

um rio precisa de muito fio de água 
para refazer o fio antigo que o fez. 
Salvo a grandiloqüência de uma cheia 
lhe impondo interina outra linguagem,  
um rio precisa de muita água em fios 
para que todos os poços se enfrasem: 
se reatando, de um para outro poço, 
em frases curtas, então frase e frase,  
até a sentença-rio do discurso único 
em que se tem voz a seca ele combate.299 
 
 

 

                                                 
299 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro, Editora Nova Aguilar, 2003, p.351. 
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3.1 Habitar o tempo e seus rios 

 

São múltiplos os rios que formam esse mar de discurso poético navegável. Suas 

águas inundam, nutrem e alimentam o oceano das palavras. Muitas vezes, os rios 

compartilham com o mar as mesmas direções e dificuldades. Neste momento, a nossa 

navegação será nos cincos principais metafóricos rios na formação do discurso poético 

do mar de João Cabral em suas vivências nas ditaduras do Brasil, da Espanha e de 

Portugal. Esses rios são Joan Brossa, Antoni Tàpies, Joan Miró, Murilo Mendes e 

Sophia de Mello. O pesquisador Benedito Nunes observa que “bem outra será a posição 

de João Cabral, que oporá o princípio da clareza ao de pureza e o controle reflexivo da 

elaboração poética à sondagem e ao aprofundamento das vivências”.300 Como João 

Cabral define em seu poema O rio, “Os rios que eu encontro/Vão seguindo comigo”. 301 

São rios que enfrentam enchentes e em alguns períodos momentos de seca, mas que, 

mesmo com tantas adversidades, aduba e produz vida por onde passa. São rios 

companheiros que conduzem ou geram riquezas em suas margens por meio de suas 

artes.  

Ao embarcar em uma nova barcaça que proa se lê “Vida”. O poeta ancora-se e 

habita a cidade de Barcelona de 1947 a 1950. Foi o início de um mergulho na realidade 

espanhola em que ele serviu, em muitos momentos, como um trampolim para grandes 

saltos de seus amigos que viveram sobre repressão e proibições no período de Franco. A 

cidade de Barcelona, nesse momento, estava em ebulição. No ano de 1958, ao publicar 

o livro-álbum coletivo Noigandres 4, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, 

deixam expresso como dedicatória ao poeta “a João, Cabral da poesia brasileira”. O 

poeta escreve uma carta para Augusto de Campos no ano de 1957: 

Se há algo que justifique o que tenho realizado é o fato de ver que 
vocês me entendem. E que não apenas me entendem, mas me 
consideram uma espécie de trampolim para o salto que estão dando. 
Somente, deixem-me dizer a vocês, saltadores, que exageram a 
possibilidade de que o trampolim possa também saltar; ele tem uma 
extremidade solta, que vibra como se fosse capaz de saltar, mas tem 
outra ponta firme, aderente à borda da piscina... 302 

 
                                                 
300 NUNES, Benedito. João Cabral de Melo Neto. Petrópolis: Vozes, 1971, p.31. 
301 MELO NETO, João Cabral de. O rio. São Paulo: Nova Aguilar, 1994, p. 117. 
302 BROSSA, Joan.  Poesia vista. São Paulo: Amauta Editorial, 2005, p.12-13. 
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                Essa comparação do poeta como um trampolim seguro que lança seus 

companheiros de jornada em novas conquistas e de saberes na vida é uma metáfora que 

possibilita entender como, em seu percurso de vida, o poeta conheceu e dialogou com 

os artistas e novas formas de pensar a arte em momentos de ditadura. O poeta apresenta 

para os “saltadores, que exageram a possibilidade de que o trampolim possa também 

saltar”. Esses saltadores são principalmente artistas espanhóis que viviam sob o regime 

franquista e conviviam com João Cabral, o navegador. Ao ancorar em Barcelona, o 

poeta logo descobriu, apesar de viver sob coibição, um rico meio intelectual, como 

informou a Manuel Bandeira, em carta de 20 de julho de 1948: 

 

[...] Os catalães tem toda a minha simpatia pelo que a atitude deles 
significou, nestes últimos anos, de resistência. [...] Entrei em contacto, 
aqui, com um grupo de jovens escritores catalães que publicam duas 
revistas. 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”.303  

 

                  Esta navegação traz à tona um contato de troca cultural e política do marujo-

poeta com artistas, principalmente os catalães.304 No diálogo com a cultura espanhola, o 

poeta pernambucano observa, na carta, a situação do catalão como ''idioma ameaçado'' e 

as proibições de leituras durante o regime franquista. No transcurso dos acontecimentos 

históricos na Espanha, a maioria da população utilizava, como forma de protesto, 

línguas regionais que eram proibidas e qualquer tentativa de promovê-las era reprimida 

pela política de Franco. O castelhano era a única língua permitida e oficial. Por proposta 

da população da Catalunha, onde existiram reclamações contrárias a política franquista 

de miséria e negações culturais, a língua falada foi utilizada como contestação ao 

regime político.  

                                                 
303 SUSSEKIND, Flora. Correspondência de Cabral com Bandeira e Drummond. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, Fundação Casa de Rui Barbosa, 2001, p. 89. 
304 Apresentada através da publicação das traduções de ''Quinze poetas catalães'' por João Cabral, na 
Revista Brasileira de Poesia, em fevereiro de 1949, p.277. 
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              Os intelectuais espanhóis que presenciaram o regime franquista não tinham 

estímulos institucionais para a produção e a criação em seu país. Alguns escritores e 

artistas plásticos manifestaram desejo de procurar em outros países diferentes formações 

culturais ou educacionais. Assim, muitos intelectuais saíram do país e entraram, 

principalmente, em contato com as ideias críticas do pensamento hegemônico da 

França, Inglaterra ou Alemanha. Esse processo era uma tentativa desses intelectuais de 

analisarem e discutirem a cultura e a política da Espanha no regime franquista, mesmo 

estando distantes.  

                  As décadas de 1940 e 1950, na Espanha, apesar da superficial melhoria 

econômica, vivia-se sob uma estrutura social de dois lados contrários. Observam-se os 

contrastes entre a prosperidade de poucas cidades industrializadas com a ampliação de 

distritos têxteis catalães e a muita pobreza nas regiões agrárias. Esses contrastes sociais 

e econômicos aparecem principalmente de dois grupos antagônicos originados na 

Catalunha. Um grupo de inspiração democrática e constitucional, surgida durante a 

primeira guerra mundial e o outro grupo de ideia revolucionária, originada da Juntas de 

defesa vinculada aos militares. De fato, esse contraste surgiu nos grupos catalães anti-

monarquistas que se movimentavam, de um lado, no ideal socialista e, de outro, nas 

variedades de revolução anarquistas ou sindicalistas.  

            O regime franquista, nos anos 1940, diminuiu a produção de livros com a 

censura, o mercado de livros de autores estrangeiros e incentivou a transformação de 

muitos leitores em passivos espectadores dos filmes americanos.305 Nesta perspectiva, a 

população sofre e fica carente de informação e de liberdade de expressão. As tendências 

artísticas na Espanha seguem diferentes pretensões como a de apresentar os fatos 

desagradáveis ou a linha “existencial” que reflete a vida vazia produzida pelas 

repressões. A maioria dos intelectuais espanhóis, nesse momento, ao observarem as 

mudanças impostas, tentaram nos textos jornalísticos e literários, alertar a presença dos 

problemas e temas coletivos para objetivar no individual em que o homem é 

posicionado frente a uma circunstância limite. 

                 A situação histórica vivida pela Espanha nesse momento encara um conflito 

social e cria um dilaceramento, uma perda não só econômica como também humana e 

informativa. O empobrecimento das letras da Espanha ocorre quando sua cultura 

                                                 
305 CASTELLO, José Emilio. España: siglo XX, 1939-1978. Madri, Grupo Anaya, 2006, p.28-29. 
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dinâmica e coletiva é violentada pela censura e falta de informações. Surgem, porém, 

personagens individuais que realçam e criam formas de resposta às concretas situações 

sociais e políticas desse país. Certamente, o trajeto da literatura espanhola e das artes 

plásticas no pós–guerra poderia ter sido diferente, se não ocorresse essa ruptura, censura 

e o exílio de muitos de sua intelectualidade. 

                Nos anos 1950, ocorre uma recuperação na arte espanhola que vai ao encontro 

de uma atitude na busca de uma arte que reflita o “despoder”.  As artes críticas 

utilizadas por parte dos escritores e pintores fortalecem um contato com os vários 

aspectos de sua realidade social e política sem negar a união do homem espanhol com 

sua história. Nesse mesmo período, começa a retomada do diálogo com os escritores 

espanhóis e artistas plásticos que estão vivendo no exílio. Mesmo ausentes, muitos 

intelectuais escrevem sobre as profundezas da vida espanhola e apresentam o seu não 

conformismo à vida burguesa ao dividir um sentimento ético de liberdade. Os escritores 

fundamentam–se no acordo ético e histórico de seu tempo ao dar o testemunho da 

realidade de seu país. A arte desse período funda-se nos postulados do realismo 

histórico e social, na leitura política e de testemunho de muitos artistas afetados pelo 

regime.  

                  Na Espanha de Franco, quase tudo foi proibido. Muitos intelectuais 

contrários ao regime político vigente eram proibidos de escrever o que pensavam, 

estando dentro do país. Para João Cabral, os seus companheiros espanhóis são 

fundamentais para a sua formação como um poeta crítico. As forças companheiras que 

ele reconhece são formadas por um processo de reciprocidade e de liberdade na 

experiência de cada indivíduo e na elaboração de suas artes mesmo sob repressão. Cada 

um dos artistas espanhóis analisados neste capítulo produziu uma arte com a finalidade 

de realizar uma provocação consciente da sociedade, da política e de si mesmo. O 

encontro do poeta com esses artistas promove a incorporação de forças pessoais à união 

das forças sociais formada por todas essas individualidades. O que gerou no trabalho de 

João Cabral uma preocupação com uma arte dita de “despoder”, uma poesia ''de 

conscientes mais do que de inspirados''.306 

               A preocupação, tanto de João Cabral, quanto dos artistas espanhóis era a de 

produzir uma arte de transformação do tradicional. Uma arte que buscasse mudanças, 
                                                 
306 ATHAYDE, Félix de. Idéias fixas de João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/FBN; 
Mogi das Cruzes, SP: Universidade de Mogi das Cruzes, 1998.p.48. 
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em alguns momentos, de maneira didática e que apresentasse o individuo frente à 

situação políticas e sociais de uma nação regrada por proibições. Esses artistas, de certo 

modo, são uns “revolucionários” das linguagens e das expressões estéticas e éticas que 

produzem. Falam e pensam o mundo por novos ângulos e se preocupam com o 

indivíduo, a sociedade propondo uma revolução do olhar pela arte.  

             A arte produzida por esses artistas não oferece uma afirmação do despoder, são 

linguagens que propõem a experiência do novo, com diferente olhar do homem, da 

tradição e da sociedade. A arte oferece a possibilidade de experimentar as novas 

linguagens plásticas, estéticas, sensações e seus debates. O poeta brasileiro declara em 

entrevistas e em correspondências que a poesia e a arte devem ter algum 

comprometimento, mas que isso não pode deslumbrar a personalidade do artista. João 

Cabral, nesse contexto, refere-se, sobretudo, ao realismo socialista praticado pelos 

espanhóis nos anos 1940, começo dos 1950, segundo Joan Brossa.307 A arte provoca e 

apresenta o mundo onde o homem exercita o desejo e a crítica do que se depara na 

história que habita. Para João Cabral, a arte, vista como análise do social, pode ser 

considerada por outros artistas de culturas diferentes: 

Até aqui, observações objetivas. E, agora, se me é permitida uma parte 
de julgamento, eu diria que essa atual posição a que foram levados os 
escritores catalães – uma posição materialista diante da criação 
poética – talvez contenha uma sugestão digna de ser considerada por 
parte de poetas de outros idiomas não ameaçados.308  

 

           O materialismo realista adotado por alguns artistas espanhóis durante o regime 

franquista confronta as diferentes classes sociais e as formas de explorações. A arte 

materialista é forjada pela vida consciente, onde a crítica e o pensamento criam 

possibilidades, análises dos conhecimentos já existentes e a linguagem aplicada é a do 

conteúdo sócio-histórico, ponderado e criticado.  Como conceito o materialismo é “um 

processo produtivo, material e social, das práticas específicas, as artes como usos 

sociais de meios materiais de produção”.309
 A arte crítica é a que tenta modificar a 

tradição e modo de pensar o contexto sócio-histórico e as suas interligações. A arte é o 

aprendizado dos processos de descoberta e de criatividade que buscam responder, por 

                                                 
307 BROSSA, Joan.  Poesia vista. São Paulo: Amauta Editorial, 2005, p.6-7. 
308  SUSSEKIND, Flora. Correspondência de Cabral com Bandeira e Drummond. Rio de Janeiro: Nova 
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309 CEVASCO, Maria Elisa. Questões de teoria: o materialismo cultural in: Para ler Raymond Williams, 
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meio do trabalho social, a transformação objetiva de um presente como espaço de luta. 

Ao ler Raymond Williams, entende-se melhor esse processo da arte e da cultura como 

veículo do poder: 

Trata-se de todo um conjunto de práticas e de expectativas, sobre toda 
nossa vida: nossos sentidos, a consignação de nossas energias, nossas 
percepções formadoras de nós mesmos e de nosso mundo. É um 
sistema vivido de significados e valores – constituídos e constituintes 
– os quais aos serem vivenciados como práticas parecem confirmar-se 
reciprocamente. Desse modo constituem o sentido da realidade para a 
maior parte das pessoas em uma sociedade... no sentido mais forte do 
termo, [constituem-se] em uma cultura, mas uma cultura que tem que 
ser vista com a vivência da dominação e da subordinação de certas 
classes sociais.  310      

 

      Outra “ilha do tempo” surge para o poeta João Cabral nesse percurso. Entre os 

rios companheiros, ele trabalha como tradutor de poemas catalães. O poeta se dedica a 

traduzir poesia catalã para o português e, assim, lançar os artistas em outras localidades 

do mundo, já que a divulgação de suas artes eram proibidas na Espanha. A voracidade 

de intercâmbio dos catalães com o poeta João Cabral foi em parte atendida por meio da 

publicação das traduções de “Quinze poetas catalães”, na Revista Brasileira de Poesia, 

em fevereiro de 1949. O poeta João Cabral explica na introdução a sua tradução: 

Quis a Revista Brasileira de poesia apresentar em suas páginas uma 
série de quinze poetas catalães, dos que venho estudando e traduzindo 
já há alguns meses. Nesta série, vão apenas os poetas nascidos depois 
do início do século XX. [...]  se levarmos em conta que o fato de ser 
esta uma língua já não ensinada nas escolas e, absolutamente, 
desprovida de imprensa; e, finalmente, se nos damos conta do que 
tudo isso representa de negativo para a existência de um idioma e, 
portanto, de uma literatura.311 

 

  O poeta João Cabral continua a explicar o seu trabalho como tradutor em carta a 

Lêdo Ivo, datada de 18 de janeiro de 1949. A finalidade de suas traduções era fazer 

conhecer essas poesias em outras localidades do mundo: “Não tenho feito nada em 

poesia, senão traduzir poetas catalães. Que os há e muito bons. Espero algum dia reunir 

em volume todas elas, menos como criação literária do que como divulgação de uns 
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poetas muito bons e muito simpáticos.”312 Em outra carta, escrita ao amigo Manuel 

Bandeira em 20 de julho de 1948, clarifica sua proximidade com a cultura catalã: 

Uma notícia que tinha para lhe dar, há tempos, e sempre escapa é a de 
meu contacto com a literatura (melhor, a poesia catalã).[...] comecei a 
estudar a língua para ler seus poetas. E alguns há que merecem: 
Verdaguer, Costa i Llobera, Alcover, Maragall; posteriormente: Josep 
Carner, Guerau de Liost, J.M. López- Picó, J. M. de Sagarra, Cales 
Riba; e a geração dos nascidos neste século, na qual  há outros bons. 
Tenho muitas traduções em projeto, sobretudo de Maragall, López-
Picó, Carles Riba, este útimo é a meu ver o melhor de todos, dele 
traduzi uma grande quantidade de tankas. 313 

 

            A leitura de poesia catalã possibilitou ao diplomata João Cabral conhecer e se 

aproximar do poeta Joan Brossa.314 No contexto biográfico de Joan Brossa, nota-se a 

sua preocupação com a censura em movimentos de resistência contra a ditadura. No ano 

de 1936, em pleno início da Guerra Civil Espanhola, o general Franco comandou uma 

rebelião militar que derrubaria o governo vigente. Joan Brossa, nesse momento, foi 

convocado pelos republicanos para escrever e a anotar textos para encorajar seus 

companheiros de luta por meio das palavras.315 Com Franco ao poder, o jovem Brossa 

prestou serviço militar em Salamanca e lá conheceu um grupo de catalães que o 

incentivaram a ler Freud, textos anarquistas e socialistas. O que mais cativou e 

incentivou Brossa, nesse período, foi o estudo da psicologia. E, por meio desses 

estudos, Brossa percebeu que "o homem interior não tem limites”.  

Depois da guerra, Brossa buscou emprego e decidiu viver de vender livros 

"perigosos" para o regime franquista e de fazer poesia. Vendia clandestinamente livros 

censurados por Franco, principalmente, os escritos em catalão.  Importante nesse 

contexto, de acordo com Brossa, são as leituras e estudos de artistas como o pintor Joan 

Miró, Joan Prats e, na música, Wagner e Brahms. Essas influências o fizeram pensar de 

forma diferente e mais livre a produção da arte e da linguagem. Por meio de suas 

vivências e experiência teórica, Brossa produziu, desde então, poesias, sonetos e textos 

de teatro, preocupado com o social e o visual. Em 1944, escreveu sua primeira peça: "O 

                                                 
312  CARVALHO, Ricardo Souza.  Do catalão ao português: João Cabral Tradutor. Revista de Letras, , 
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313 Idem, ibid.   
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tempo deserto", no qual experimentou a poesia em uma dimensão plástica. Junto com 

outros artistas, em meio ao franquismo, em 1947, criou a revista Algol, que simbolizava 

uma  ruptura, a imobilidade que reinava na vida dos artistas durante o regime franquista. 

Esta revista, porém só teve um número que apresentou um novo movimento de 

transformação do artista. Brossa não desistiu e, em 1948, com outro grupo de pintores e 

escritores se envolveu na edição e publicação de uma nova revista. Por sugestão de 

Brossa, escrita em catalão, a revista chamava-se Dau al Set (1948-1954), o que significa 

"dado ao sete", algo bem surreal e representativo do momento. Além de Brossa, 

militaram diariamente no Dau Al Set o poeta João Cabral, o pintor Tàpies, o escultor 

Emili Boadella, os pintores Modest Cuxiart, Pere Tort e Joan Pinç, o filósofo Arnau 

August Puig e o artista gráfico Enric Tormo. Estes rapazes vislumbram o mundo 

proibido da arte. 

      Para a formulação da revista, esse grupo de intelectuais se reunia para trocar 

ideias sobre arte e política e novas formas de produção. O poeta João Cabral participava 

dos debates e das ideias desse grupo e contribuiu para a revista no número de julho-

agosto de 1949, com os três primeiros poemas do livro O engenheiro traduzidos ao 

catalão pelo próprio poeta Joan Brossa.  

A revista Dau al Set surgiu como uma busca e ruptura com o contexto social e 

político vigente. A revista segue, primeiramente, com uma posição sobre o mar surreal 

literário artístico, depois com uma ideologia existencialista além de uma ideologia 

marxista. O primeiro número, monopolizado por Brossa, apresenta um texto como um 

manifesto, afirmando a vontade de ir para a frente e quebrar a situação confusa que a 

Espanha estava passando e, sobretudo, a região da Catalunha. Ricamente ilustrada, a 

revista em certos períodos, funcionam  mais  do que os textos. Em seu  primeiro 

momento,  a revista intercala  literatura filosófica  e artigos científicos. Em seguida, 

relaciona a literatura e a arte. Além de apresentar uma grande diversidade de artigos 

sobre arte de vanguarda e poemas surrealistas. Assim, Brossa e o grupo que produzia a 

revista Dau al set propocionam a João Cabral novas leituras e debates sobre arte, 

linguagens e estéticas.  

Nota-se que a revista Dau al Set é diferente de outros periódicos do  momento 

social em que é produzida. Tem o olhar da modernidade, rompe com  o passado, utiliza-

se da concepção global de arte e sua relação com a estética do surrealismo. A revista 
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tentou ser uma janela aberta em meio  às proibições impostas pela ditadura. 

Aproveitando-se do surrealismo, a Dau al Set procurou unir arte com a literatura  e com 

a música.  

Como consequência da elaboração desta revista, Brossa produziu Os Romances 

Dragolí (1948), um livro cheio de humor irônico e de recursos como jogos de cartas e o 

Carnaval. Nesses anos, o poeta catalão também escreveu peças de teatro seguindo a 

linha de dadaísta. Seu trabalho poético e muitas vezes visual procurou estabelecer uma 

reflexão da legitimidade da linguagem catalã.  

A força da contribuição do grupo de amigos de João Cabral, o Dau al set 

constituirá, nos anos 1950, o fermento a propiciar o aprofundamento e a ampliação do 

trajeto artístico espanhol, apesar das proibições. 

              Porém, no ano de 1950, Brossa muda seu olhar e suas produções artísticas. 

Aprende com João Cabral uma nova visão, não tão surrealista. O poeta brasileiro o faz 

apreciar a realidade cotidiana e o incentiva a fazer mais leituras marxistas. Após muitos 

encontros e conversas, Cabral interfere e tira dúvidas sobre os impasses provocados 

pelo fechamento do regime franquista aos intelectuais catalães. Brossa se sentia 

poeticamente impotente até João Cabral apresentar a diferença entre a “arte 

revolucionária”, que aponta caminhos para o futuro, e a ”arte da revolta”, que se limita a 

trabalhar as contradições do presente. Tanto João Cabral, quanto Brossa gostavam de 

debater sobre arte e seus conceitos: 

Cabral sempre me dizia que a poesia e a arte deveriam ter algum 
comprometimento, mas que isso não poderia ofuscar a personalidade 
do artista. Na época a moda era o realismo socialista. E ele não 
concordava com os preceitos desse realismo, na medida em que 
inibiam a força individual. Para Cabral, a força individual, aquilo que 
é do artista, não poderia ser oprimido por nenhuma ideologia. 
Sua ideia era que a poesia deveria indicar um caminho de crítica 
social, mas sem jamais se submeter a qualquer teoria. Era algo muito 
inteligente, algo que naquele momento, final dos anos 40, começo dos 
50, não era discutido pelos artistas de Barcelona. Vivíamos muito 
limitados durante o franquismo e ele abriu novas perspectivas para nós 
com suas ideias. Cabral vivia a sua época e a gente não.316  

 

  O poeta pernambucano diverge em alguns pontos do realismo espanhol no 

momento em que a arte inibe a força individual de quem a produz. A partir desse 

                                                 
316 Cf. Cadernos de Literatura Brasileira: João Cabral de Melo Neto. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 
n.º 1, mar. 1998, p. 16. 
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encontro, a obra de Brossa se torna mais política e quebra padrões tradicionais em sua 

produção de poesia visual. No ano de 1951, João Cabral também produz um 

posicionamento crítico não só perante a ditadura e as dificuldades encontradas por 

“quase toda a poesia catalã” do seu tempo mas também, perante seu pensar sobre as 

mazelas da vida de boa parte de seus conterrâneos. 

 Em sua prensa manual, o poeta pernambucano imprime o primeiro livro de 

sonetos de Brossa, Sonets de Caruixa. Em homenagem a esse encontro, João Cabral 

escreveu Em va fer Joan Brossa (Fez-me Joan Brossa), escrito em catalão, como 

provocação ao regime franquista e dedicou um poema a Brossa em Paisagem com 

figuras, livro que “marca o momento de enlace entre duas experiências fundamentais do 

poeta (a nordestina e espanhola).”317 João Cabral escreveu ainda um poema ao amigo 

“Fábula de Joan Brossa” em que o define com os “verbos do catalão/ tinham coisas por 

detrás/eram só palavras, não. Agora os olhos.”318    

         Os poetas João Cabral e Brossa entendem a realidade de formas diferentes. 

Segundo Brossa: “a minha [poesia] tem muitas imagens e é mais sensitiva. A influência 

de João Cabral veio de outra parte, da maneira de expressar a preocupação social na 

arte. Até hoje sigo algumas de suas sugestões e incorporei o elemento crítico no meu 

trabalho”.319 Em muitos poemas, ambos reúnem palavras do cotidiano e, nesse 

movimento surge uma poesia subjetiva a uma objetiva e “profunda”320, contra um 

realismo plano, de superfície. João Cabral de Melo Neto defende um novo conceito de 

“realismo social”, no qual o criador tem liberdade para explicar o real com o seu próprio 

vocabulário e estilo.     

              Os dois artistas mantinham constantes conversas sobre poesia no apartamento 

de João Cabral. Segundo Brossa, eles discutiam teorias estéticas e falavam sobre a 

poesia dos outros, “trocávamos impressões, discutíamos estética ou comentávamos o 

trabalho de algum poeta”. 321 

                                                 
317 MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: volume único. Organização Marly de Oliveira. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p.18. 
318 Idem, p. 151. 
319 Cf. Cadernos de Literatura Brasileira, 1998, p. 16. 
320 Neste sentido, é importante ter presente, como declaração de intenções, a "Antiode (contra a poesia dita 
profunda)", poema que encerra Psicologia da Composição, livro que Cabral publicou na editora e 
imprensa artesanal que criou em Barcelona, O Livro Inconsútil, em 1947.  
321  O texto “O amigo revisitado – três depoimentos sobre as relações do escritor, tipógrafo e intelectual 
engajado João Cabral de Melo Neto com seus contemporâneos”. In: Cadernos de Literatura Brasileira, 
Instituto Moreira Sales, p.15 n.°1, mar. 1996. 
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              O poeta pernambucano cria em seus poemas desse momento pequenos retratos 

visualizáveis da realidade como denúncia da violência e da falta de liberdade, a 

exortação à solidariedade humana e de apego à terra. Brossa compartilha com o poeta 

ao responder a essas provocações a política espanhola no livro “O pedestal são os 

sapatos" e "Coresforç", ambos de 1955. Em 1956, Brossa transforma a sua poesia em 

objeto, representando o cotidiano e a simplicidade. Mostra também um novo conceito 

visual da poesia, que se reflete em livros como Poemas Civis (1960) ou Gafanhoto 

(1963). Seus poemas, nesse momento, são cada vez mais sintéticos em virtude do 

aumento da visibilidade ao usar as imagens para garantir as deficiências da linguagem.  

A palavra e a imagem tornam-se os pilares da poesia visual Brossa. Lentamente, a 

poesia se materializa e o objeto se torna parte das suas expressões. Este é o ponto em 

que Brossa passou de literatura para levar o conceito da palavra à arte plástica. Ele 

exemplifica: 

 
Eu não sou um artista, eu sou um poeta. Agora as pessoas pensam que 
só os poetas fizeram versos. A meu ver, agora, agora que os poetas são 
versos menos poéticas. E ainda há pessoas que fizeram sua vida um 
ato poético. Alguém que não me lembro disse que "a poesia é como a 
eletricidade, que está em toda parte." O que você deve saber é a 
compreendê-la. Por toda a parte poesia.  322 

 

        Vem daí a maneira subversiva da arte em sua poesia. Ele questiona os significados 

e formas de discurso tradicional e habitual. Brossa expõe as informações se utilizado de 

uma própria linguagem e questionando não só a língua, mas também a sociedade. Trata-

se de uma mudança do fazer poético e da forma de questionar.  

      Nota-se, ainda nesse encontro, que Joan Brossa não hesitou ao ser levantado pelo 

salto de trampolim proposto pelo poeta pernambucano. É interessante observar que a 

poesia de Brossa foi conhecida no Brasil onde ocorreu um diálogo com a poesia 

concreta brasileira dos anos 1950 e 1960. O movimento concretista brasileiro iria 

interferir na linguagem poética de Brossa, principalmente na quebra da tradição imposta 

pela Espanha franquista. 

               Vê–se, nos anos iniciais de João Cabral na Espanha, sobretudo em Barcelona, 

que o poeta passou de uma poesia “literária”, livresca, a uma poesia diretamente 

                                                 
322  Exposição Brossa. Posters 1975-1999, C. Sabadell Fundação / Nossa Sa, 1999. 
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relacionada com o seu entorno imediato e comprometido com a situação social em que 

se produz. Suas palavras secas e severas representam com espessura a fome e as 

disputas dos homens.  Por meio de correspondências, do envio de livros e de sua 

posição como vice-cônsul, João Cabral pôde se tornar a voz da arte espanhola na 

ocasião das proibições de Franco.  

                O encontro de João Cabral com Joan Brossa fez com que ambos pensassem 

em novas maneiras de realizar uma poesia mais humana, que abusasse de imagens e das 

sensações visuais. Uma poesia que utiliza como tema principal o homem no reencontro 

da arte com os próprios homens. Assim, os poemas produzidos nesse contexto são 

muito mais universalizados no trajeto de busca da apreensão da realidade. Brossa 

representa o real dando um novo sentido utilizando-se do que arranjava no mundo 

possível das palavras e das imagens e criava uma arte ao eliminar o artificial e aquilo 

que nela pode constituir enriquecimento para o homem na técnica de se comunicar com 

outros homens.  Joan Brossa dialogou com amigos e transformou seus poemas visuais 

profundamente representativos do cotidiano observado.  

            Nota-se, neste panorama, os primeiros saltos que fez Brossa no trampolim 

proporcionado por João Cabral e pelo encontro com novas ideias e artistas. O 

crescimento desta nova tendência da sua poesia, frágil como a fonte de onde brota um 

rio, teria que prosseguir em sua viagem até o mar de sensações e provocações. Mar que 

ambos os poetas mergulharam e produziram a fruição do trabalho artístico 

proporcionado pelo trajeto dinâmico e dialógico da vida e da experiência humana em 

momentos de repressão e de possíveis afogamentos. Nessa ação, as palavras imergem 

do mar com uma força e dimensões transformadoras da criação e reflexivas referentes à 

vida no fluxo do real. 
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3.2 O mar das pinturas possíveis 

 

                   A contemplação das artes – principalmente da pintura – é algo inerente a 

João Cabral e ao grupo de companheiros catalães ao qual ele pertence. Para ele, a 

pintura não pode ser muito compreensível, pois ela é feita para afetar os cinco sentidos. 

Um dos artistas que despertaram os sentidos do poeta foi o pintor Antoni Tàpies,323 

mais um dos “rios” que formam o mar poético da obra de João Cabral. Tàpies é um dos 

maiores artistas que se opunham, então, ao franquismo, e que se baseia nos conceitos da 

estética marxista324. Como o próprio artista plástico esclarece:  

[...] Naquele momento o que estava mais em moda e mais interesse 
despertava entre os pintores e escritores eram as tendências de 
esquerda, influenciada pelo comunismo russo. [...] Foi Cabral quem, 
pela primeira vez, alertou-me para o fato de que esse dogmatismo não 
era muito correto, que era possível preocupar-se com os problemas 
sociais sem cair no mau gosto do realismo socialista [...]O poeta dizia 
que cada artista deveria seguir seu próprio estilo, mas sempre 
incluindo algum tipo de indicação em suas obras que permitisse 
identificar uma preocupação e uma crítica sociais.325  

 

           O período em que João Cabral ancorou sua barcaça em Barcelona ficou marcado 

pela consolidação do franquismo e de suas fronteiras fechadas. O poeta pernambucano 

conviveu com Tàpies e Brossa, o que possibilitou para ambos novas ideias e 

informações sobre o mundo. O franquismo se arraigou na Espanha quando uma nova 

conjuntura exterior o favoreceu, no final da Segunda Guerra Mundial, pelas relações 

entre os Estados Unidos e a União Soviética. O anticomunismo ganhou impulso no 

mundo ocidental e Franco entrou na luta contra a URSS. A aproximação entre os 

Estados Unidos e a Espanha permitiu a chegada de créditos, tão necessários para a 

empobrecida economia espanhola. Socialmente, estes anos foram contraditórios. Por 

sua parte, a Espanha adotou medidas que beneficiaram os trabalhadores, como a 

introdução de seguros sociais. Por outro lado, o regime continuou reprimindo qualquer 

                                                 
323 Antoni Tàpies i Puig é artista plástico. Nascido em Barcelona, em 1923. Tecnicamente, sua pintura 
passou a ser definida como matéria e informalista. Faleceu a 6 de fevereiro de 2012. 
324 O poeta João Cabral, pelo seu antidogmatismo, a essa altura, considera-se marxista, mas não adota a 
estética marxista em seus poemas.  
325 Cf. Cadernos de Literatura Brasileira, 1998, p. 15. 
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reivindicação e negando a liberdade sindical e, de igual forma, negando a liberdade 

política e artística. 

            A arte representava a liberdade tão necessária que simbolizava a evocação de 

todo o poder criativo para enfrentar as forças da corrupção política e social causadora 

dessas contradições sociais. Embora seu trabalho remeta a tendências informalistas326 

nos anos 1950, Tàpies procurou fugir dos excessos do abstrato por meio da busca 

intensa por algo mais concreto, alcançando estilo único na história da arte do pós-

guerra. 

         Em suas obras, o pintor espanhol discute com profundidade as questões intrínsecas 

da criação artística e de seu papel social. Concebe a arte como território para realizar a 

liberdade. Sua pintura é a demonstração desta liberdade, mesmo em período de 

proibições– “liberdade frente ao medo de liberdade”, dizia Tàpies327. O pintor mescla a 

interpretação política em suas pinturas. Algumas de suas obras imprimem a angústia 

humana e a exploração imposta pelo regime franquista. Pinturas que assimilam às 

injustiças empreendidas contra o povo catalão, que estava trancado dentro do seu 

próprio país sem acesso a informações e a possibilidade da crítica.  Foi o poeta e 

diplomata brasileiro João Cabral de Melo Neto quem abriu as fronteiras para Tàpies ao 

apresentar livros “mais de esquerda”, livros marxistas que eram proibidos na Espanha 

desde 1939. Livros com conteúdos comunistas foram retirados das livrarias, bibliotecas 

públicas e de escolas. O general Francisco Franco provocou o isolamento cultural no 

país, a fim de evitar toda e qualquer influência “prejudicial” à nação. Algumas 

articulações são realizadas para que a “proteção” a nação ocorresse originando as 

perseguições aos artistas que, atingidos diretamente pela repressão e pela censura, 

morreram ou seguiram o caminho do exílio. 

             Antoni Tàpies estuda arte moderna nos livros e revistas catalães e, em 1946, 

aluga seu primeiro ateliê em Barcelona e passa a se dedicar às criações. Nessa época, 

une suas forças com a vanguarda catalã contra a censura da imprensa e das artes no 
                                                 
326 Termo usado por Antoni Tàpies para novas pinturas que abrangem os termos abstratos e gestuais. Essa 
arte se caracteriza por pinturas abstratas produzidas no pós-guerra na Europa,  e estão interligadas ao 
expressionismo abstrato norte-americano. 
327CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA: João Cabral de Melo Neto. São Paulo: Instituto 
Moreira Salles, n.1, mar., 1998, p.15. 
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regime político de Franco. Em decorrência dos limites impostos pela política vigente, a 

trajetória artística de Antoni Tàpies foi marcada por uma profunda reflexão sobre o 

papel social da arte que se dedicou a divulgar textos sobre arte e a discutir as questões 

essenciais à criação artística para os espanhóis.  E consequentemente o artista Tàpies 

nutre em suas obras uma sua reflexão em constante resistência à ditadura.  

Portanto, através desse contexto e desses encontros, diferente do que poderia ser 

uma propriedade universal da poesia e da expressão artística, em João Cabral é um 

horizonte produtivo, específico e privilegiado de comunicação e informação. Mas a 

passagem de João Cabral por Barcelona não foi um mergulho em rios de uma única 

margem. É na barcaça Barcelona que surge a amizade com outros jovens intelectuais e 

artistas da vanguarda catalã, como o crítico de arte Arnau Puig. A partir desse 

intercâmbio, João Cabral passa a influenciar fortemente o grupo, inserindo suas ideias 

de uma poesia mais voltadas para a realidade social e política.  Em entrevista, o crítico 

de arte e filósofo Arnau Puig comenta a amizade com o poeta: “Cabral representava 

para nós uma oportunidade de liberdade, de falar de política e de arte, sem que fôssemos 

perseguidos”.328 Havia uma situação horrível, uma ditadura repressora, sobretudo 

porque “existia uma perseguição intelectual, uma perseguição da sensibilidade”,329 

afirma Puig, que também declara: 

De fato, além de ser uma ilha para nossos pensamentos, uma das 
maiores influências de João Cabral que todos do Dau al Set 
reconhecemos é que ele nos fez marxistas. Cabral era um marxista 
seguidor de (Luiz) Carlos Prestes, um stalinista tremendo, era o 
predicador do stalinismo aqui conosco. E, nesse sentido, posso dizer 
que uma de suas grandes influências foi que ele também nos fez 
marxistas.330 

 

         Para os intelectuais, a arte contemporânea era rompida pelo regime franquista, a 

convivência com João Cabral expressava a possibilidade de ter contato com novas 

informações e ideias sobre os acontecimentos no mundo exterior. Para ocorrer uma 

maior proximidade entre esses rios companheiros, João Cabral atualizava os amigos em 

relação à literatura enviando-lhes livros e jornais.  Desta forma, ocorreu um intercâmbio 

de novas e possíveis ideias para a produção artística entre o Brasil e a Espanha. O poeta 

                                                 
328 Correia Filho, João. Revista do Brasil, nº45. Março de 2010. 
http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/45/sertao-alem-mar. Ultimo acesso:14/02/2012 
329 Idem.  
330 Idem.  
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frisava, em entrevistas, a importância do exemplo das amizades espanholas para novas 

direções também na poesia brasileira, que vivia nessa época o predomínio de formas 

tradicionais: ''Hoje, acho que a nossa poesia deve se orientar para as baladas, para os 

romances. A técnica poética, quando não é aplicada a alguma coisa, põe o poeta em um 

beco sem saída.''331 Sem ter saída, a palavra se normatiza e é padronizada não 

possibilitando a transgressão dos saberes. Alguns dos poemas de João Cabral sugerem, 

mesmo refletindo muitas vezes a seca, uma comparação da vida com a natureza do rio. 

A palavra rio funciona simbolicamente como translado que surge com a procura de boas 

paragens. Essa viagem implica navegações difíceis, lutas constantes e o olhar para 

realidades severas, o que põe à prova a capacidade de resistência às durezas as 

proibições que vida impõe.    

          Além de participar da revista Dau al set e dos debates para a sua produção, João 

Cabral se encontra com frequência, nesse mesmo momento, com o pintor Miró. Com as 

fronteiras da Espanha fechadas e com muitos pensadores e intelectuais exilados ou 

obrigados a não produzirem mais, o diplomata João Cabral entra em ação. Por ser vice-

cônsul em Barcelona, acompanhou o processo de exclusão de Miró até o seu regresso da 

França. Porém, ao retornar, Miró estava proibido por Franco de expor na Espanha. 

         Nesse momento da navegação, João Cabral conhece mais profundamente um rio 

caudaloso, Joan Miró, frequenta assiduamente seu ateliê e acompanha toda a sua 

produção desde a: 

        [...] década de 1940, com a ajuda de João Cabral as telas de sua 
série Constelações chegaram às mãos de Pierre Matisse. Assim, Miró 
tornara-se o primeiro pintor da vanguarda européia a expor em solo 
americano no pós-guerra.332  

 

            Ao pesquisar Miró e João Cabral, observa-se não somente uma justificativa da 

obra artística crítica e, sim, elementos importantes para pensar o projeto estético no 

trabalho de ambos. Em outros termos, a obra de Miró propõe uma luta constante para 

“limpar” o seu olhar da tradição ao criar algo novo e provocador. E o poeta João Cabral 

observava a arte de um modo eclético e com uma mistura de estéticas diversas. 

                                                 
331 MAMEDE, Zila. Civil geometria – bibliografia crítica, analítica e anotada de João Cabral de Melo 
Neto - 1942-1982. São Paulo: Nobel, 1987, p.131.  
332 GONÇALVES, Aguinaldo Transição e permanência: Miró/ João Cabral: da tela ao texto. São Paulo: 
Iluminuras, 1989.p 125. 
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O projeto estético de João Cabral de Melo Neto tem ligação com a  crítica à 

teorização, a pesquisa e a ação social na poética. Pode-se supor que, de alguma forma, 

toda poética é, em si, proposição teórica de uma estética dinâmica. O que João Cabral 

dizia era que cada artista deveria seguir seu próprio estilo, mas, ao incluir alguma 

estética em suas obras, escolhia uma que permitia identificar uma inquietação e crítica 

social: 

Miró sempre me interessou muito pelo que imaginei ser sua teoria da 
composição. Mas como pintor, me interessa mais um Mondrian, um 
Malevitch, um Albers, os construtivistas em geral.333  

               

 João Cabral desenvolveu, em Barcelona, no ano de 1950, um estudo sobre a 

pintura de Joan Miró: o ensaio Joan Miró, publicado pelas Edições de l’Oc de 

Barcelona foi ilustrado com gravuras originais do pintor. Na introdução, o poeta 

pernambucano faz uma reflexão sobre a produção de Miró e questiona: 

Seria possível outra forma de composição? Seria possível devolver à 
superfície aquele sentido antigo que seu aprofundamento numa 
terceira dimensão destruiu completamente? A pintura de Miró me 
parece responder afirmativamente a esta pergunta. Ela me parece, 
analisada objetivamente em seus resultados e em seu 
desenvolvimento, obedecer ao desejo obscuro de fazer voltar à 
superfície do seu antigo papel; o de ser receptáculo do dinâmico. Ela 
me parece uma tendência para libertar o ritmo do equilíbrio que o 
aprisiona e que aprisiona toda a pintura criada com o Renascimento.334 

 

          Nesse texto, o poeta analisa o sentido e a história de como Miró expande as 

normas da criação artística surgida desde o renascimento. A não limitação e a 

originalidade, para João Cabral, são a revolução que a pintura do pintor espanhol 

transmite a quem a admira. Por abandonar a terceira dimensão na pintura, compreendeu 

Miro,segundo o poeta pernambucano, que a “superfície liberta o pintor de todo um 

conceito de composição”.335 Contrariando os limites a composição artística se equilibra 

e luta para superar os princípios teóricos herdados do renascimento. Para João Cabral: 

 Essa simplificação da realidade, essa estilização saída da realidade 
mais imediata: porém levada a um ponto de abstração sempre 
crescente, tem mesmo uma importância primordial: formam elas que 
lhe permitiram desvencilhar-se da terceira dimensão, já que tudo 
ficava colocado como que num primeiro plano absoluto. Nessas 

                                                 
333 MARTINS, Wilson. Cabral por ele mesmo. Depoimentos apresentados, Jornal de Poesia. Disponível 
em: http://www.secrel.com.br/jpoesia/lwmartins08c.html. Acesso em 17/06/2011. 
334 MELO NETO, João Cabral. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003, p. 695. 
335 Idem, p. 696 
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figuras nítidas e recortadas, mesmo a sensação de relevo era 
anulada.336 

 

         Sem a terceira dimensão, Miró abandonou também o centro do quadro. Por ser 

contrário a uma classificação de elementos em suas obras, criou quadros dentro do 

quadro e fragmentou e multiplicou os olhares de seu espectador por meio de uma 

contemplação descontínua. Esse tipo de arte seduziu o poeta João Cabral que, em seus 

poemas, também se libertou de rimas e aderiu ao hábito  visual de escolher palavras que 

envolvem o olhar e o sentimento de libertação de regras. João Cabral continua: 

Miró não realizou um sistema de composição. Não existe uma 
gramática Miró. Mas ainda: Miró não só não a formulou jamais como, 
e estou seguro disso, não possui um conceito exato do que 
tecnicamente, ou esteticamente, pode constituir sua maneira atual de 
compor. [...] Eu, por mim, creio que não. Miró não aborda as leis da 
composição tradicional para combatê-las. Miró não busca construir 
leis contrarias, uma nova perspectiva paralela à dos pintores 
renascentistas. O que Miró parece desejar é desfazer-se delas, 
precisamente porque são leis. Livrar-se, lavar-se delas, coisa a meu 
ver absolutamente diversa da atitude de substitui-las ou de usa-las pelo 
avesso.337 

 

              Ao falar de Miró, o poeta João Cabral acaba por fazer uma relação com a sua 

poesia, uma vez que observou no outro atitudes e características que se refletem em sua 

própria experiência poética. No ensaio sobre o pintor espanhol, o poeta mostra as 

particularidades da pintura que estariam no diálogo crítico permanente do pintor com a 

tradição da pintura renascentista e pós-renascentista. O que João Cabral deseja mostrar é 

que na obra de Miró há aumento no reconhecimento do fazer. Suas pinturas, conforme o 

poeta, são “pretexto” para a produção do novo modo de fazer arte. “Miró não pinta 

quadros. Miró pinta”.338 A liberdade está no equilíbrio e na intenção da criação de Miró 

“é uma libertação não sistemática, interrompida por outras experiências” 339 contrárias 

às regras no momento em que ela surge. “Talvez pudéssemos chamar a isso, o 

intelectualismo de Miró, aproveitando o que na palavra possa indicar uma atitude de 

                                                 
336 Idem, p. 695 
337 Idem, p. 696. 
338 Idem, p. 697. 
339 Idem, p. 698. 
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vigilância e lucidez no fazer e, ao mesmo tempo, de contrário ao deixar-se fazer e ao 

saber fazer, ou por outra, ao espontâneo e ao acadêmico”.340 

          De acordo com seus biógrafos, o pintor espanhol utilizou todos os tipos de 

materiais na composição de suas obras. Esse procedimento, marcado, sobretudo, pela 

mais livre imaginação, demandava uma severa disciplina. Miró tem, como estética de 

suas obras, a sua ética e desprezo pelas formas objetivas e propõe uma sensibilidade 

psíquica: “o que ele aceitou foi a ideia de levar até o campo mais profundo e psicológico 

a busca da renovação formal.”341  

          Deste modo, João Cabral propõe que o compromisso de Miró com o “novo” pode 

ser desvendado, não por sua captura a intenções teóricas, mas por sua reflexão constante 

relativa ao processo de criação. Em Miró, mais vale a luta contínua do gesto criador na 

procura de transcender os limites temáticos que a cristalização de formas e a profusão 

de cores. O pintor Miró é analisado como um pintor que está em constante 

transformação de seus hábitos visuais na luta contra o hábito e a tradição: 

 O livro do poeta brasileiro trazia as informações de impressão do 
livro escritas em catalão, como forma de resistência de Miró à 
proibição do uso da língua durante o período de repressão franquista 
na Espanha. 342 

 

O poeta João Cabral, no final do estudo sobre a pintura de Miró, apresenta em 

uma das divisões do texto o título O sentido do “vivo” nas obras do pintor. A palavra 

“vivo” simboliza a obra de Miró. Viver é um traço relevante para se entender o projeto 

artístico de modernidade do catalão em pleno regime de opressão. A palavra vida 

também é uma constante no discurso crítico dos poemas de João Cabral: 

Na curta conversa de Miró, uma palavra existe: vivo, a meu ver muito 
instrutiva. Vivo é o adjetivo que ele emprega, mais do que para julgar, 
para cortar qualquer incursão ao plano teórico, onde jamais se sente à 
vontade. Vivo parece valer ora como sinônimo de novo, ora de bom. 
Em todo caso, expressão de qualidade. Essa palavra a meu ver indica 
bem o que busca sua sensibilidade e, por ela, sua pintura. Essa 
sensação de vivo é o que existe de mais oposto à sensação de 
harmônico ou desse equilíbrio, diante do qual nossa sensibilidade não 
se sente ferida, mas adormecida. 
É a esse vivo que parece aspirar a pintura de Miró. Isto é, a algo 
elaborado nessa dolorosa atitude de luta contra o habito e a algo que 

                                                 
340 MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: volume único. Organização Marly de Oliveira. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p.712. 
341 Idem, p.714. 
342 GONÇALVES, Aguinaldo Transição e permanência: Miró/ João Cabral: da tela ao texto. São Paulo: 
Iluminuras, 1989, p 120. 
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vá, por sua vez, romper, no espectador, a dura crosta da sensibilidade 
acostumada, para atingi-la nessa região onde se refugia o melhor de si 
mesma: sua capacidade de saborear o inédito, o não aprendido343 

 

         Para entender a concepção atribuída à palavra “vivo”, é permitido edificar 

conscientemente como o poeta se apresenta à práxis artística de Miró, onde no território, 

a criação liberta de suas formas acadêmicas a vida que parece instável e complicada. Do 

lugar da permanente luta contra o hábito, principalmente os visuais, de uma cultura que 

reprime o novo. Nesse contexto, entende-se que o pintor pretendia com sua arte colorida 

e viva fazer a leitura metamórfica de uma realidade também metamórfica, na qual todos 

os objetos estão sujeitos a contínuas mutações. O resultado dessa ação é a anulação da 

linguagem artística, desprendida do objeto artístico que fere a adaptação habitual. O 

adjetivo “vivo” implica, portanto, uma postura reflexiva do artista e a sua luta obscura e 

lenta pelo dinamismo na pintura que ajustaria a subversão da linguagem e a sua 

constante renovação.  

A segunda esposa de João Cabral, Marly de Oliveira, afirma que ambos os 

artistas estariam absorvidos com um novo tipo de arte, “cuja qualidade seria o ‘vivo’ da 

coisa, o inquietante território ‘onde a vida é instável e difícil.”344 Com base em 

observações de algumas pinturas e de relatos biográficos, é possível analisar, no 

processo de construção do artista espanhol, a sintonia com os poemas de João Cabral.      

Em seu livro sobre Miró o poeta define: “Essa sensação de vivo é o que existe de mais 

oposto à sensação de harmônico ou desse equilíbrio, diante do qual nossa sensibilidade 

não se sente ferida, mas adormecida”.345 Para Cabral, a obra de Miró busca entender o 

desejo de compreender a realidade, não como ódio ou com qualquer idealismo, mas 

como vida mais humanizada e possível. Em carta ao primo Manuel Bandeira, com de 17 

de fevereiro de 1948, comentou o encontro com o pintor Joan Miró, que lhe vinha 

provocando aprendizados novos: 

Atualmente, esse problema da possibilidade de expressão numa 
seleção me obceca. Ainda há pouco tempo, reconheci toda a pintura 
de Miró, ou melhor, seu mundo, num pequeno museu que ele tem em 
casa, e onde agrupa desde esculturas populares até pedras achadas ao 

                                                 
343 MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: volume único. Organização Marly de Oliveira. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p.718. 
344 Idem, ibid, p. 718. 
345 Idem, ibid, p. 718. 
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acaso na praia, pedaços de ferro-velho com uma ferrugem especial etc. 
É impressionante como tudo aquilo é Miro.346  

             

A poesia de João Cabral se encontra muitas vezes com artistas plásticos como 

Mondrian ou Joan Miró e tem afinidade com os cubistas em diálogo com o urbano, 

essencialmente social, das cidades onde ancorou. O poeta contava que, quando 

conheceu Joan Miró, no fim dos anos 1940, o artista plástico o recebeu no segundo 

andar de um prédio de quatro andares na travessa do Comércio, em Barcelona. O 

apartamento era decorado com móveis austeros, ar pesado. Herança do pai. Depois de 

um tempo, o artista levou o então cônsul do Brasil em Barcelona para outro andar, seu 

ateliê, onde trabalhava, decorado com móveis modernos e obras inacabadas. As cores 

vivas de Miró impressionaram João Cabral. Além do ensaio, o poeta escreveu um 

poema sobre Miró: 

sim contra o sim 
 
Miró sentia a mão direita 
demasiado sábia 
e que de saber tanto 
já não podia inventar nada. 
 
Quis então que desaprendesse 
o muito que aprendera, 
a fim de reencontrar 
a linha ainda fresca da esquerda. 
 
Pois que ela não pôde, ele pôs-se 
a desenhar com esta 
até que, se operando, 
no braço direito ele a enxerta. 
 
A esquerda (se não se é canhoto) 
é mão sem habilidade; 
reaprende a cada linha, 
cada instante, a recomeçar-se.347 

 

              João Cabral apresenta em seu ensaio e em seus poemas um Miró dinâmico e 

desbravador. Para o poeta, Miró expressa em sua obra uma luta para devolver ao pintor 

uma liberdade de composição há muito tempo perdida. Não uma liberdade integral, mas 

uma luta para libertar o pintor de um sistema determinado, de uma arquitetura que 

                                                 
346  SÜSSEKIND. Op. cit., p. 60. 
347 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas: 1940 – 1965. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986, 
p. 298.  
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limita os movimentos da sua pintura.  Um artista que a cada instante recomeça,  

surpreende-se e cria uma nova dinâmica ao olhar a realidade que o cerca. Miró na “mão 

esquerda” busca uma liberdade, um recomeço e uma nova aprendizagem na composição 

de suas pinturas. 

              A realidade espanhola influencia com grande intensidade as obras destes 

artistas. É quase impossível pensar o poeta longe das relações interculturais e 

interpessoais que cultivou. Há entre os dois um diálogo constante entre culturas 

separadas pelo oceano. Nesse mar de possibilidades são bem navegáveis as palavras e 

suas interpretações. O poeta mergulha nestas culturas para visualizar um estranhamento, 

um novo olhar brasileiro: “Talvez meu interesse pela cultura espanhola esteja no 

parentesco dela com a cultura luso-brasileira.”348Para João, escrever e viver são a 

mesma coisa. Há em Cabral um não viver à deriva. O poeta habitou essa barcaça, 

metade barco, metade casa, onde agora na proa vê-se “Arte”.  Conscientemente ou não, 

a favor ou contra a corrente marítima que atravessa a sociedade, o poeta é determinado 

pela sua vida social. Sua poesia é polifônica, onde soam várias influências e 

possibilidades de mudança e de liberdade pelo uso das palavras. João Cabral descreve 

seu encontro com a pintura em uma entrevista: 

Conheci Miró logo que cheguei a Barcelona. O Miró era 
antifranquista. Quando veio a guerra de Franco, ele se exilou na 
França e ficou morando na França. Quando em 1942 os americanos 
desembarcaram no Norte da França, não tinha para onde ir e voltou 
para Barcelona. Então ele me contava que, para a surpresa dele, 
passou pela fronteira e a polícia franquista não perguntou nada, e aí 
passou a viver em Barcelona. Evidentemente disseram a ele que não 
se expusesse. O Miró não era um sujeito frequentado porque 
certamente o governo não encorajava a frequência de Miró, ele não 
fazia exposições porque o governo não encorajava. Afinal de contas, 
eu era cônsul do Brasil e me sentia mais livre para vê-lo. E nós 
fizemos uma boa amizade nesse tempo em que ele morou em 
Barcelona, porque depois ele foi morar em Palma de Maiorca, que é a 
terra da mulher dele, a Pilar. Convivemos muito, era um homem muito 
interessante, um sujeito calado, tinha vivido todas aquelas aventuras 
dos surrealistas, da literatura e da pintura moderna da França.349  

               

Os diálogos com Miró se caracterizam ora pela ideia de aproximação estética, 

ora pelo distanciamento em relação aos artistas mencionados, para encontrar na 

                                                 
348 Entrevista ao poeta José Paulo Moreira da Fonseca, Ventura. Rio de Janeiro: Spala, 1987. 
349 Entrevista a André Pestana. Op. cit. 
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Catalunha suas origens estéticas essenciais. Nota-se o aprofundamento desta ideia nas 

palavras do poeta-marujo: 

A Miró haveria de soar estranhamente a estética antiplástica dos 
surrealistas, interessados em criar um tipo de arte superior e 
independente dos gêneros de arte, pairando independente da 
realização objetiva de uma obra, e, às vezes, capaz de existir apesar de 
uma obra. 350 

            

Em resumo, o João Cabral entende o surrealismo como uma aversão pela forma 

estática e tradicional de representação. Ao analisar Miró, define-o como um pintor 

original: “Aquela lua ou aquela estrela não são jamais luas metafísicas ou luas de sonho. 

São luas e estrelas pintadas absolutamente puras de outras representações de luas ou de 

estrelas.”351 Para o poeta João Cabral, as luas e as estrelas guiam o navegar no mar 

poético e no sentido visual das palavras: “Um poema se faz vendo,/um poema se faz 

para a vista,/como fazer o poema ditado/sem vê-lo na folha inscrita?”352.  

Portanto, nas ocasiões em que fala sobre a função da poesia, João Cabral articula 

a palavra poética na questão política e social ao visual plástico que cria possibilidades 

de fluxo do real. Dizer a verdade em poesia não significa, para o autor, converter a 

literatura em testemunho da realidade, mas oferecer uma das possibilidades de 

apreensão dessa mesma realidade.  Conforme a definição de João Cabral, Miró é um 

pintor fundamentalmente relacionado pela inquietação estética e transformadora na 

construção da pintura.  Na obra de João Cabral também é possível comprovar essa 

investigação e transformação de novas formas de expressão, reveladoras de uma atitude 

de cuidado na arte do fazer. É uma busca que não é conseguida de imediato nem pelo 

pintor, nem pelo poeta, visto se tratar de uma luta constante, mas que se faz mais e mais 

presente em cada quadro e em cada poesia: 

Para mim, arte é construção. Eu não sei latim nem grego, não sei de 
onde vem a palavra arte, mas você veja que a palavra arte está muito 
ligada à palavra artesão. E a palavra artesão está ligada à palavra 
trabalho. Eu não vejo uma fronteira nítida entre arte e artesanato. Para 
mim, um poeta, escritor, um romancista é um artista como um sujeito 
que faz sapatos.353  

                                                 
350 Idem.  
351 GONÇALVES, Aguinaldo Transição e permanência: Miró/ João Cabral: da tela ao texto. São Paulo: 
Iluminuras, 1989. 
352 Idem.  
353 Entrevista a Mario César Carvalho. In: Folha de S.Paulo, Folha Ilustrada, São Paulo, 24/maio/ 1988. 
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Além da alusão a outras vozes artísticas, não é simples esquecer que o poeta 

brasileiro conviveu com a cultura espanhola durante 13 anos ao longo dos quais  

procurou aprofundar seus conhecimentos sobre essa cultura por meio de leituras e 

vivências. Portanto, o realismo, o caráter popular e político e a plasticidade da arte 

espanhola não passaram despercebidos ao autor pernambucano. Como exemplo, João 

Cabral realça no trabalho de Miró a libertação da moldura nos quadros e, em 1939, na 

luta pela liberdade frente a um governo impunha severos limites aos movimentos da 

pintura. A libertação da moldura está demonstrada ativamente na obra Psicologia da 

Composição, em que há uma crítica ao tradicional, ao se propor uma produção poética 

às avessas do tradicional e habitual. Sem enfatizar a inspiração, o sentimentalismo, mas 

o que incomoda e propõe a objetividade da palavra escrita: 

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.354  

 

           No trabalho de João Cabral, é possível perceber a luta contra regras rígidas como 

visto no trabalho de Miró. Essa batalha é possível, pois Miró admira e contempla a 

realidade ao criar dinamicamente temas em seus quadros. Para o pintor catalão a criação 

reivindica uma invenção permanente. Assim, a sua pintura existe na luta de renovação 

diária que surge de uma tela ou papel em branco: 

                                                                                                                                               
 
354 MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: volume único. Organização Marly de Oliveira. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p.85. 
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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.355  

            

Como apresenta João Cabral, pintar é uma luta branca e lúcida. Ambos os 

artistas valorizam a ação do fazer colocando em seus trabalhos uma preocupação com a 

matéria e seus temas para compor as obras: 

É mineral o papel 
onde escrever 
o verso; o verso 
que é possível não fazer. 
  
São minerais 
as flores e as plantas, 
as frutas, os bichos 
quando em estado de palavra. 
  
É mineral 
a linha do horizonte, 
nossos nomes, essas coisas 
feitas de palavras. 
  
É mineral, por fim, 
qualquer livro: 
que é mineral a palavra 
escrita, a fria natureza 
da palavra escrita.356  

 

              Talvez por isso, por essa dedicação ao novo e ao trabalho criador, João Cabral 

tenha afirmado que, para Miró, o quadro era apenas um pretexto para o “fazer a 

realidade”. Assim, são os poemas de João Cabral e as pinturas de Miró que criam e 

mergulham na realidade inacabada e cheia de possibilidades: 

Quadro nenhum está acabado, 
disse certo pintor; 
se pode sem fim continuá-lo, 
primeiro, ao além de outro quadro 
  
que, feito a partir de tal forma, 
tem na tela, oculta, uma porta 
que dá a um corredor 
que leva a outra e a muitas outras.357  

                                                 
355 Idem, ibid. 
356 MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: volume único. Organização Marly de Oliveira. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1994.. 
357 Idem. 
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       Acredita-se que o encontro desses rios companheiros com o mar de novos 

saberes, efetivamente, será evidenciado no dinamismo dos projetos de João Cabral que 

se conformam a partir do desdobramento das imagens apresentadas. A ação de produzir 

arte é determinada por vivências e experiências. Por outro lado, vale ressaltar que os 

companheiros de trajeto marítimo nas pinturas valorizam a força sensível e 

transformadora do olhar político e social como processo para novas criações.  

       Enfim, o poeta escreve como um náufrago que não pode se soltar de sua tábua de 

salvação e que nela concentra toda esperança dos sentidos e possibilidades. Em meio a 

um oceano que, em muitos momentos, está em tormentas, o poeta se apega àquela parte 

da realidade que apreende de forma concentrada toda a aspereza do mundo.358 

                 Como já observado em outros capítulos, o poeta João Cabral está cercado de 

amigos que o complementam. Como rios que encontram o oceano: “O rio corre; e assim 

viver para o rio/vale não só ser corrido pelo tempo [...]”359Rios que, com o passar do 

tempo, aproximam-se e questionam o viver. A partir deste momento, a navegação 

seguirá por rios nada temporários, mas que possuem águas profundas e significativas 

para a vida de João, o Cabral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
358 CASTELLO, José. João Cabral de Melo Neto: o homem sem alma - Diário de tudo. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2006. p. 35. 
359MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: volume único. Organização Marly de Oliveira. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p.118. 
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   3.3 Rios que formam o mar  

      

 

                  Quando o poeta João Cabral volta à Espanha, em 1956, para fazer pesquisas 

históricas no Arquivo das Índias de Sevilha, reencontra o grande amigo brasileiro 

Murilo Mendes, que conhecera no Rio de Janeiro, em 1940. O poeta Murilo é definido 

por vários biógrafos com os adjetivos como católico, surrealista, professor, excêntrico e 

indócil e a sua poesia se caracteriza, em muitos momentos como experimental, concreta 

e cheia de inovações.  

                Tanto João Cabral quanto Murilo Mendes tinham admiração pela cultura da 

Espanha. A aproximação maior entre os dois aconteceu no ano de 1956, quando Murilo 

Mendes teve seu visto negado e, por isso, não conseguiria se instalar na Espanha, onde 

pretendia lecionar Literatura Brasileira. Mas, devido a sua viva oposição à situação 

política espanhola, foi proibido de permanecer ou se instalar no país e acaba por se fixar 

na Itália, no ano seguinte, exercendo a docência. O poeta dizia ''Minha aversão ao 

regime franquista é menor do que o meu amor à Espanha, por isso visito-a sempre que 

posso.''360 A fascinação de Murilo pela Espanha vinha desde a adolescência, 

principalmente pela sua admiração da  língua espanhola: 

 
Dei-me ao luxo até de, aos vinte anos, tomar um professor de 
espanhol. Uma vez, um escritor entrou no meu quarto e viu entre os 
meus livros de literatura uma gramática e um dicionário de espanhol. 
''Por que você tem um dicionário de espanhol, se as nossas línguas são 
tão parecidas?'' Então respondi: ''pois eu não leio o Correio da Manhã 
sem ter ao meu lado um dicionário de português''. Justamente por se 
dizer que as nossas línguas são parecidas, o brasileiro durante muitos 
anos, séculos, não estudou o espanhol, como os espanhóis e os latino-
americanos não estudaram o português. Por esse preconceito, deu-se 
uma grande lacuna nas relações culturais entre o Brasil e a Espanha, 
entre o Brasil e os países latino-americanos e vice-versa. Só no 
governo Juscelino começamos a ter o estudo de espanhol nos 
currículos escolares. Um preconceito, repito. Estudei o espanhol por 
minha conta, porque tinha uma atração enorme pela Espanha e tinha 
lido o livro de Maurice Barrès sobre El Greco, aos 17 anos.361  

 

                                                 
360 MENDES, M. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1995, p. 223. 
361 ARAUJO, Laís Correa de. Murilo Mendes: ensaio crítico, antologia, correspondência. São Paulo: 
Perspectiva, 2000, p. 356. 
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                 Murilo já tinha o conhecimento sobre a Espanha antes mesmo de sair do 

Brasil. Admirava e estudava com profundidade as gramáticas e os livros de literatura em 

português e espanhol, além de pesquisar e ler sobre a história e a arte dessa cultura. 

Proibido de permanecer na Espanha, o poeta Murilo contou com a ajuda de João Cabral 

que o mantinha atualizado em relação à literatura e à arte espanhola por meio do envio 

de livros pelo correio. 

         Para mergulhar na relação de Murilo Mendes com João Cabral, é necessário 

compreender o contexto histórico e social que proporcionou o encontro dos regimes 

ditatoriais de Franco e Vargas. Tanto Murilo, quanto João eram novatos na Espanha 

durante a década de 1950. A primeira viagem de Murilo Mendes à Europa foi em 1952 

e, em 1954, retornou e conheceu a Espanha, como turista. Lá descobre, além das 

sensações de alegria, a angústia pelas pessoas, coisas e paisagens que sofrem em 

consequência do regime franquista. Ambos vivenciaram o governo de Vargas e 

coabitaram territorialmente a Europa durante o regime franquista. João Cabral 

trabalhando oficialmente no consulado Espanhol e Murilo, como docente na Itália. É 

interessante perceber que o início do governo de Getúlio Vargas, em 1937, e de Franco, 

na Espanha, em 1939, aproximam-se por estabelecer governos autoritários, com 

expressivas censuras e transformações nas instituições e nos costumes.  

            As novas formas políticas, no Brasil e na Espanha, seguiam ideologias que 

reforçavam o fim de uma democracia liberal. A finalidade era construir a imagem de um 

líder fundador de uma nova nação. Os ditadores utilizaram suas imagens para efetivar o 

desejo de transformação social por meio de novas regras impostas à disseminação social 

do mito por meio de monumentos arquitetônicos e de propagandas ou até mesmo de 

uma intensa e violenta disciplina.  Desse modo, tanto no Brasil, quanto na Espanha, o 

intercâmbio de poderes e o mútuo apoio entre o Estado e a Igreja colaboraram para a 

conservação da nova ordem política. Nesse sentido, há semelhanças entre os governos 

de Franco e de Vargas no processo de censura e de perseguições aos opositores da 

política aplicada. Os governantes promovem a inclusão de táticas de aproximação com a 

religião e a propaganda de criar uma nova ordem social. 

             O governo de Getúlio Vargas começou em 10 de novembro de 1937, vigorando 

até 29 de outubro de 1945. Neste período, Vargas permaneceu no governo por quinze 

anos, inicialmente como chefe de um governo provisório (1930-1934), depois, como 
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presidente eleito por voto indireto (1934-1937) e por fim, ditador (1937-1945), sendo 

deposto em 1945.362 O regime ditatorial de Francisco Franco foi estabelecido em 1939, 

como decorrência da Guerra Civil Espanhola e durou até a sua morte, em 1975.  

O varguismo e o franquismo foram semelhantes quanto à crítica à democracia, à 

pluralidade de partidos e à representação autônoma de interesses. É importante perceber 

que o controle da informação pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) no 

Brasil, foi criado em 1939, mesmo ano da implantação da ditadura de Franco. Na 

Espanha, a reiteração da vitória franquista se concretizava baseada no modo como eram 

apresentados os acontecimentos e as informações sobre as suas decisões. No Brasil, a 

propaganda do governo estava centrada na figura de Vargas e dos consensos possíveis 

entre os políticos. Tanto no Brasil, quanto na Espanha, as ações educativas aconteciam 

no rádio e no cinema e garantiram a comunicação direta entre o governo com a 

sociedade. Ambos os regimes políticos queriam fortalecer o sentimento de unidade 

nacional que representavam as influências simbólicas entre os produtores e os 

consumidores de bens culturais. Nesse período, a Igreja Católica ocupou uma posição 

respeitável ao atuar como apoio ao regime franquista. O auxilio da Igreja Católica foi 

importante nesse processo de censura e de controle educativo. A repressão moral 

causava conflitos entre as esferas religiosas e a civil.  Como exemplo, a Igreja solicitou 

a anulação dos matrimônios civis feitos no período republicano e de Guerra Civil, além 

de obter isenção das prestações dos impostos territoriais. 

           O general Franco utilizou o anticomunismo para iniciar uma aproximação com 

os Estados Unidos e com a política capitalista no pós Segunda Guerra que, a partir dos 

anos 1950, possibilitou a ampliação econômica fundamentada nas instalações 

industriais multinacionais e na afirmação do turismo na Espanha o que fortaleceu o 

regime franquista.  

Grande parte da população dos dois países viviam sob repressão e medo de 

novas revoltas. Os intelectuais como escritores, professores universitários e artistas são 

vigiados e censurados. Muitos artistas espanhóis foram perseguidos e mortos e serviram 

para representar a luta pela liberdade política para alguns intelectuais brasileiros, que 

viviam sob o governo de Getulio Vargas.  Surge então uma Espanha anarquista e 

revolucionária com grande força no período de ditaduras. O poeta Manuel Bandeira, por 

                                                 
362 BORIS, Fausto. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1996, p. 351. 
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exemplo, lançou uma grande exclamação sobre a apreensão do contexto histórico da 

Espanha no poema “No vosso e no meu coração”: 

Espanha no coração 
No coração de Neruda, 
No vosso e em meu coração. 
Espanha da liberdade, 
Não a Espanha da opressão. 
Espanha republicana: 
A Espanha de Franco, não! 
Velha Espanha de Pelaio, 
Do Cid, do Grã-Capitão! 
Espanha de honra e verdade, 
Não a Espanha da traição! 
Espanha de Dom Rodrigo, 
Não a do Conde Julião! 
Espanha republicana: 
A Espanha de Franco, não! 
 
Espanha dos grandes místicos, 
Dos santos poetas, de João 
Da Cruz, de Teresa de Ávila 
E de Frei Luís de Leão! 
Espanha da livre crença, 
Jamais a da Inquisição! 
Espanha de Lopes e Góngora, 
De Góia e Cervantes, não 
A de Felipe II 
Nem Fernando, o balandrão! 
Espanha que se batia 
Contra o corso Napoleão! 
 
Espanha da liberdade: 
A Espanha de Franco, não! 
Espanha republicana, 
Noiva da Revolução! 
Espanha atual de Picasso, 
De Casals, de Lorca, irmão 
assassinado em Granada! 
Espanha no coração 
De Pablo Neruda, Espanha 
No vosso e em meu coração!363 

 

               A cada verso, o poeta luta contra uma Espanha da opressão “A Espanha de 

Franco, não!”, e afirma uma Espanha da criação e de liberdade. Relembra vários 

personagens ativos da história da Espanha, como Pablo Neruda, que durante a Guerra 

                                                 
363 MENDES, Murilo. Poesia completa e prosa. Edição de Luciana Stegagno Picchio. Rio de Janeiro: 
Editora Nova Aguilar, 1995, p40. 
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Civil Espanhola foi desligado do trabalho no consulado e escreveu o livro Espanha no 

coração. Neruda acreditava na mudança política e, em sua escrita, procurava representar 

a sociedade, a ética e uma política mais libertadora.  O poema cita também a traição de 

Dom Rodrigo ao visigodo conde Julião, no ano 711, que ocasionou a invasão moura na 

Península Ibérica. Além disso, apresenta o século de ouro que foi marcado por vozes 

dos escritores e dramaturgos como Lopes de Vega, Cervantes e Luís de Góngora. Época 

das grandes navegações, do barroco e riquezas artísticas e de esplendor na Espanha de 

Felipe II. O rei Felipe II, que teve uma educação humanista e admirava as artes, a 

literatura, música e a arquitetura. O poema alude também o aspecto religioso da 

contrarreforma, com “os santos poetas, de João da Cruz, de Teresa de Ávila 

/E de Frei Luís de Leão”. Luís de León e S. João da Cruz, na Espanha, são considerados 

poetas místicos e a Santa Teresa de Ávila, escritora de prosa clássica. Aparecem 

também no poema os pintores Goya e a reflexão sobre o sagrado e o profano à luz da 

critica da realidade, a versatilidade do cubismo de Picasso e o poeta Lorca, surrealista 

que, por seus ideais socialistas foi alvo do conservadorismo religioso e executado pelos 

nacionalistas. Ao observar o panorama artístico da Espanha, muito diferente do imposto 

por Franco, é possível notar como as proibições dos textos de escritores espanhóis 

contemporâneos eram pouco divulgados no mundo e, conseqüentemente, raros no  

Brasil.  

                No ano de 1947, por estar na Espanha, João Cabral de Melo Neto iniciou sua 

experiência intelectual de uma forma inusitada para um escritor brasileiro. O poeta 

percorreu a história da literatura espanhola, das origens ao século XX, passando pelo 

Siglo de Oro através de leituras e vivências. A Espanha proporcionou a João Cabral 

vários encontros, viagens e leituras. Em uma carta dirigida a Manuel Bandeira em 1947, 

João Cabral comenta sobre a divisão da “Espanha de hoje é aquele seu estribilho. [...] eu 

tenho sempre na cabeça e permanentemente vou examinando o que há de sim e de não 

nas coisas que eu vou encontrando.”364 O poeta conviveu em diferentes cidades e 

conheceu escritores, pintores e músicos. Alguns desses artistas já formam analisados em 

textos anteriores. Encantado pela a Espanha artística, João Cabral escreve uma carta a 

Murilo Mendes, e compara a sua experiência na Espanha com a arte e ideologia: 

                                                 
364 SUSSEKIND, Flora. Correspondência de Cabral com Bandeira e Drummond. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, Fundação Casa de Rui Barbosa, 2001, p. 34. 
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[...] o barroco,/ A cruz, António Gaudí. Veemência explosiva contra 
veemência incisiva (as dimensões da estética), que, em ritmo 
alternado, se reencontram: “Comigo e contigo o antifascio,/ Comigo e 
contigo a Gestalt.” A busca da modernidade construtivista aparece, 
aqui, equilibrada com um sentido político, um mínimo múltiplo 
comum entre os dois: o antifascio, que deve ser entendido como 
antifascismo, antiautoritarismo, e pode, num resgate estético, ser lido 
como o antifácil. [...] 365 

 

As semelhanças políticas contrariadas pelas diferenças sociais do Brasil e da 

Espanha são atributos e ferramentas capazes de promover reflexão e tentativas de 

mudanças no trabalho artístico e estético dos poetas. O próprio João Cabral explicitaria 

em uma carta para Murilo as diferenças de visão da Espanha que percorreriam ambas as 

obras dos dois poetas: 

[...] só sou capaz de me interessar pela Espanha realista, a Espanha 
materialista, a Espanha das coisas. E quando uma manifestação, 
digamos assim, desse lado  “espiritual” da Espanha que V. capta tão 
bem me interessa, repare que sempre o trato amesquinhando. 
Exemplo: as corridas de touro, coisa inadmissível a um Espanha-
branca como eu: eu as diminuo às dimensões de uma lição de estética; 
o cante flamenco, idem. Etc. Etc. Quero dizer: sua posição intelectual 
é muito mais ampla e abarca as Espanhas branca e negra. Você não 
está dividido e pode exaltar tudo o que interessa à sua sensibilidade. 
Ao passo que eu, incapaz de me fechar, enquanto sensibilidade, às 
sugestões da Espanha espiritual, medieval, enfim, ao que um inglês 
atual chamaria o lado gótico da Espanha, sinto incapacidade em falar 
delas, incapacidade que entra, como ingrediente fortíssimo, na minha 
aceitação racional dessas coisas. Assim, sua Espanha é muito mais 
total, completa, do que a minha. A Espanha do Caudillo só vê a Águia 
dos Áustrias; eu só vejo o galo de Morón de la Frontera (sin plumas y 
carareando). Ao passo que V. vê e trata dos dois.366 

                 

Em seu livro Tempo espanhol, Murilo Mendes apresenta essa claridade e 

escuridão possíveis de serem contempladas na Espanha. Na épigrafe “Las horas que 

limando están los dias,/ Los dias que royendo están los años”, as palavras abrangem o 

espaço existencial, de reflexão e da pesquisa. O livro de Murilo Mendes busca um 

realismo com explorações sensoriais através de informações humanas e concretas. O seu 

reencontro vivenciado e representativo da cultura ibérica invoca aspectos históricos e 

elimina barreiras de tradições através do uso de palavras simples. O livro Tempo 

espanhol com tendências concretistas utiliza-se de palavras visuais que entram em 

                                                 
365 Idem. 
366MAMEDE, Zila. Civil geometria – bibliografia crítica, analítica e anotada de João Cabral de Melo 
Neto – 1942-1982. São Paulo: Nobel, 1987, p. 128-129.  
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choque com imagens do real e do fantástico em sua estética. Esta obra representa a 

valorização do humano de anticonformismo com o real. A Espanha é o espaço em seus 

poemas de representação de cidades, paisagens e referências que vão desde Cervantes, 

Velásquez, a Santa Teresa. Murilo Mendes “poeta arrolado entre os precursores 

brasileiros da poesia concreta (...) de quem aprendeu a precedência do “plástico sobre o 

discurso”?”367O livro reitera a liberdade do ato criador da escrita. 

         Em 1970, o poeta Murilo Mendes escreve a obra Convergência368composto por 

poesia concreta. Neste livro, Murilo apresenta seu lado rebelde e livre. A sua vivência 

na tradição cultural ibérica é conteúdo de sua criação.  Convergência decorrerá da 

possibilidade ampliada de percepção imediata do texto através da insinuante 

realidade.369A palavra é demonstrada por meio da plasticidade na qual, além de ser lida, 

é vista e entendida como percepção direta da realidade. O poema “Murilograma a João 

Cabral de Melo Neto”, de 1964, integrante do livro Convergência, é uma homenagem a 

poesia de João Cabral: 

 
À poeta que se foi 
  
Murilograma a João Cabral de Melo Neto  
 
[...]  
Sim: não é fácil chamar-se 
João Cabral de Melo Neto  
Força é ser engenheiro  
Mesmo sem curso & diploma.  
Pernambucano espanhol  
Vendo a vida sem dissímulo;  
Construir linguagem enxuta  
Mantendo-a na precisão,  
Articular a poesia  
Em densa forma de quatro,  
Em ritmos de ordem serial;  
Aderir ao próprio texto  
Com o corpo, escrever com o  
Corpo;  
Exato que nem uma faca.  
Força é abolir o abstrato,  
Encarnar pessoa física,  
Apreender coisa real,  
Planificar o finito;  

                                                 
367 ARAÚJO, Laís Corrêa de. Murilo Mendes: ensaio crítico, antologia, correspondência. São Paulo: 
Perspectiva, 2000. p 119. 
368 MENDES, Murilo. Convergência. São Paulo: Duas Cidades, 1970. 
369 ARAÚJO, Laís Corrêa de. Op. cit., p. 130 
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Conhecer o vivo do homem 
 Até o mais fundo do osso,  
Desde o nove de um Mondrian  
Até o zero dum cassaco  
Espremido pelos homens  
Na sua negra engrenagem;  
Radiografar a miséria 
 Consentida, estimulada  
Pelos donos da direita,  
Levantar-se contra a fome  
Sem retórica gestual;  
Descobrir o ovo, a raiz, 
o núcleo, o germe do objeto;  
Ter linguagem contundente,  
“A palo seco”; e portar  
- Sem nenhum superlativo –  
Olho e mão superlativos  
Com o suplente microscópio370 

 

Pode-se notar que, nesse poema, Murilo aponta as admirações referentes ao 

trabalho produzido por João Cabral, como a concretude, a apreensão da realidade e a 

sua linguagem seca e ao mesmo tempo úmida que em muitos momentos é representada 

por uma severa crítica por meio do uso da palavra. Uma boa análise é a utilização 

recorrente da palavra rio nos poemas de João Cabral que enfatizam em sua escrita a 

proximidade com seus “rios de fora” para um mar de novos conhecimentos sociais e 

culturais. Como o próprio poeta Cabral diz: “[...] Explicação daquele rito,/vinte anos 

depois, aqui tento:/nos rios, cortejava o rio,/o que, sem lembrar, temos dentro”. “Rios de 

dentro.”371Ou de como o rio apresentado no poema “os rios de um dia”: “Os rios, de 

tudo o que existe vivo,/vivem a vida mais definida e clara;/para os rios, viver vale se 

definir/e definir viver com a língua da água”. “O rio corre; e assim viver para o rio/vale 

não só ser corrido pelo tempo:/o rio o corre; e, pois com sua água,/viver vale suicidar-

se, todo o tempo/ Viver vale suicidar-se, todo o tempo.372 A proximidade com o fluxo 

dos rios e do tempo também reflete nas amizades e na construção de sua memória de 

suas vivências para a composição de seus poemas. No poema “Murilo e os Rios”, 

publicado no livro Agrestes (1981-1985), o poeta João Cabral realiza a homenagem, 

dando espaço a pessoa de Murilo Mendes: 
                                                 
370 MENDES, Murilo.  Convergência. São Paulo: Duas Cidades, São Paulo, 1970. 
371 Em Agrestes, João Cabral, num texto sobre Marianne Moore, escreve: “[...] Quis falar de coisas./ Mas 
na seleção dessas coisas/Não haverá um falar de mim?”. In: MELO NETO, João Cabral de. Obra 
completa: volume único. Organização Marly de Oliveira. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p.515. 
372 Cf. “Os rios de um dia”. In: MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: volume único. 
Organização Marly de Oliveira. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 352. 



178 

 

Murilo Mendes e os rios 
  
Murilo Mendes, cada vez que 
de carro cruzava um rio, 
com a mão longa, episcopal, 
e com certo sorriso ambíguo, 
reverente, tirava o chapéu 
e entredizia na voz surda: 
Guadalete (ou que rio fosse), 
o Paraibuna “te saluda”.373 

 

     O texto incisivo de João Cabral – como ele mesmo observa na carta a Murilo, 

estampada no livro de Laís Corrêa do Araújo374 – não permite que não se capte a 

dimensão estética do rio, da paisagem de Murilo Mendes. Para o poeta pernambucano, a 

poesia de Murilo Mendes lhe serviu de guia por sua “plasticidade” e estética. Esse rio 

navegável, Murilo Mendes, abarcou o poeta João Cabral e juntos apresentaram, na 

experiência ibérica, porto e a condução de novas contemplações sociais. Em um 

depoimento, Murilo Mendes comenta sua relação com a Espanha e com João Cabral: 

Muitas vezes tenho me perguntado com qual país me sinto mais afim. 
Há alguns candidatos. Em grande parte sou de cultura francesa, mas, 
paralelamente, a Espanha é um país muito apropriado para um poeta. 
Ortega y Gasset escreveu que na Espanha a anormalidade é a norma. 
Ángel Ganivet escreveu que a lei da Espanha é o absurdo, sem o 
absurdo não se pode compreender a Espanha e seus contrastes 
magníficos. O toureiro, por exemplo, antes de tourear reza ajoelhado e 
com fé intensa. Talvez se deva a que em grande parte os árabes 
estiveram plantados oito séculos lá, com uma influência profunda. A 
Espanha me atrai porque eu gosto de tudo, menos da monotonia. Já 
disse uma vez a João Cabral de Mello Neto: a Itália é um país 
traduzido, a Espanha é um país por traduzir...375 

  

            A apresentação da Espanha cultivada por João Cabral e Murilo Mendes está 

fortemente relacionada às percepções e formas das diferentes escritas poéticas. Um 

marco dessa divergência entre os dois poetas está na forma de escrita e na abordagem 

das representações de tema sobre a Espanha. Como exemplo, temos o tema das 

touradas, um grande símbolo da Espanha.  

                                                 
373Aqui que se encaixa o poema “Murilo Mendes e os Rios”, devolvendo a homenagem prestada em 
“Murilograma”. O texto conta que todas as vezes que Murilo cruzava um rio de automóvel, tirava o 
chapéu e dizia: “o Paraibuna te saluda”.  
374 ARAÚJO, Laís Corrêa de. Murilo Mendes: ensaio crítico, antologia, correspondência. São Paulo: 
Perspectiva, 2000. 
375 GUIMARÃES, Julio Castañon. (org.). Murilo Mendes: 1901-2001. Juiz de Fora: CEMM/ UFJF, 2001, 
p. 122. 
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                  As touradas surgem como forma de divertimento e a sua conexão com a arte 

em diferentes âmbitos é recorrente na Espanha. Escritores, pintores e músicos 

representam as touradas como fatos reveladores da cultura, dos ritos, das festas e jogos 

com certa afetividade. Belos exemplos são as cenas de toureiro e touro realizadas por 

Goya e Picasso, artistas seduzidos e fascinados por esse esporte violento. Essas criações 

artísticas permitiam aos homens "imaginar, ao menos por algum tempo, que assinaram 

um pacto com o mundo e reencontraram a si mesmos".376  A arte, analisada deste 

ângulo, permite entender as touradas sob o aspecto de revelar sentimentos sociais e 

pessoais que emergem da semelhança ou repulsa da objetividade da imagem do touro e 

do toureiro e a emoção causada por esse evento.  

          A emoção provocada pela tourada é vista por muitos artistas como elemento 

estético ou religioso. A arte é decisiva para a definição da representação da sociedade 

ou do homem que tangencia o mundo e a si próprio. Esses locais de acontecimentos de 

jogos permeados pela vida e pela morte são curtos instantes que trazem à superfície um 

habitual desligamento do mundo e dos problemas cotidianos, a despeito do uso da 

violência. 

               Ao observar a vida em risco, o homem emerge da relação entre aquilo que nos 

é mais próprio porque subjetivo e aquilo que, precisamente por ser próprio de cada um 

de nós, mantém-nos unidos. Essa dinâmica da sociedade que admira a morte do touro, 

por ser um caso cultural que envolve emoção e vida real. Para algumas pessoas, as 

touradas são simulacros cênicos, que funcionam mais do que um esporte.  Mesmo 

estando envolta por um caráter trágico, frequentemente, a cada apresentação, os 

cerimoniais são reservados à morte pública do touro. Por outro lado, o toureiro corre o 

risco também de participar desse ritual não somente como vencedor de forças e táticas 

com o touro. Em alguns casos, o toureiro morre.   

                 A arte que envolve e apresenta esse embate está no campo do trágico e pode 

ser empolgante, estética ou ritualizada. Contudo, há mais do que arte em análise; há 

uma incursão de antagonismos, dada a fatalidade da falha no interior da ordem. A arte é 

transformada no que comove admitindo o aspecto de tangência. Trata-se, porém, de um 

                                                 
376 LEIRIS, Michel. Espelho da tauromaquia. Trad. de Samuel Titan Jr. São Paulo: Cosac & Naify, 2001, 
p.14. 
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limite ideal, nunca atingido, mas sempre almejado, essa "incompletude obrigatória".377 

As touradas surgem da transgressão, do pecado em relação à regra. O estético e o 

sagrado, pela mediação metafórica da tourada, servem para explicar que existe nas 

touradas a ideia do sagrado, do retorno entre os processos de sacralização e 

dessacralização como inerentes a todas as operações propriamente religiosas. O papel 

do sagrado seria o de neutralizar as dores e a morte nas relações entre o toureiro e touro 

e incorporar a morte à vida. 

               O ritual e a arte das touradas, na Espanha, atraíram o olhar de João Cabral, a 

ponto de escrever e ler poemas de autores espanhóis modernos que tenham como tema 

as “corridas de touros”.378 Admirador, sentiu-se afetado ao saber da morte do toureiro 

Manuel Rodriguez, o Manolete, cuja atuação na arena com o touro o impressionara: 

“considerado o melhor toureiro que já aparecera até hoje – Seja dito de passagem que 

era um camarada fabuloso: vi-o algumas vezes aqui em Barcelona e imaginei que era 

Paul Valéry toureando...”379. Este trecho da carta a Manuel Bandeira, evidência uma 

reunião insólita entre tourada e literatura, toureiro e escritor.  

            João Cabral apresentou as touradas em poemas como ''Alguns toureiros'', do 

livro Paisagens com figuras (1954-1955) no qual relata a ação dos toureiros usando a 

metáfora do ''cultivar uma flor'', nova safra da flor de ''lânguida horticultura'' de Manolo 

González, Pepe Luís, Julio Aparício, Miguel Baéz e Antonio Ordóñez, para os quais o 

ato de tourear surge por meio da delicadeza e do cultivo da experiência e da tradição: 

Eu vi Manolo Gonzáles 
e Pepe Luís, de Sevilha:  
precisão doce de flor,  
graciosa, porém precisa.  
Vi também Julio Aparício,  
de Madrid, como Parrita:  
ciência fácil de flor,  
espontânea, porém estrita.  
Vi Miguel Báez, Litri,  
dos confins da Andaluzia,  
que cultiva uma outra flor:  
angustiosa de explosiva.  
E também Antonio Ordóñez,  
que cultiva flor antiga:  
perfume de renda velha,  

                                                 
377 LEIRIS, Michel Espelho da tauromaquia. Trad. Samuel Titan Jr. São Paulo: Cosac & Naify, 
2001,p.29. 
378 Süssekind.Op. cit., p. 33. 
379 Idem, p.34.  
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de flor em livro dormida 
Mas eu vi Manuel Rodríguez  
Manolete, o mais deserto,  
o toureiro mais agudo,  
mais mineral e desperto, 
o de nervos de madeira,  
de punhos secos de fibra,  
o de figura de lenha,  
lenha seca de caatinga, 
o que melhor calculava  
o fluido aceiro da vida,  
o que com mais precisão  
roçava a morte em sua fímbria, 
o que à tragédia deu número,  
à vertigem, geometria,  
decimais à emoção  
e ao susto, peso e medida, 
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:  
sem perfumar sua flor,  
sem poetizar seu poema.380 

 

            A sua admiração por Manolete, o toureiro agudo e o mais experiente, é 

representada no poema de João Cabral com imagens de uma estética e pela 

correspondência entre a emoção, a arte e o poema. Essa relação do conceito criado pela 

“lição de estética” do ato de tourear equivale à falta de artifícios quando da ação de 

escrever sem muitos acessórios a luta da vida em encontro com a morte. O entusiasmo 

pelas touradas espanholas também se destaca nos poemas de Murilo Mendes, porém  de 

forma contrária à estética e geométrica poesia de João Cabral. No poema “O rito 

cruento”, de Murilo baliza a sua escrita na visualização do sagrado, do violento ato 

crucial envolto na tourada: 

Em Madrid numa praça de corridas 
Vi o toureiro confrontar-se à morte,  
Vida e morte se medindo, se ajustando  
Na condensada lâmina que divide  
O homem do animal: 

                                                 
380 MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: volume único. Organização Marly de Oliveira. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 157. 
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Neste rito de extrema precisão  
Vida e morte afrontadas se equilibram  
Ante o olho enxuto do toureiro 
E o gesto e palavra (cúmplices) do público. 
Que a morte para o espanhol inda é hombridade.381  

 

                  A palavra “rito” se refere à dimensão sagrada da tourada, que traz do 

passado o confronto entre o homem e o animal, entre a vida e a morte. Nota-se também 

a importância do aspecto espiritual na relação do homem espanhol com o universal. Nas 

touradas, a morte se equilibra com a vida e o toureiro, com seus gestos, aproximam-se 

do espectador que, como cúmplice, contempla o ato da morte. Ambos os poetas 

admitem a violência presente nas touradas. João Cabral admira a força, a resistência do 

touro e a sua batalha pela a vida e Murilo apresenta a tourada como um rito cruel entre 

touro, plateia e toureiro. Os pontos de vista e a elaboração de ambos os poetas sobre as 

touradas apresentam diferentes interpretações da Espanha.  

             João admira a Espanha pela sua agudeza e rebeldia e busca na sua experiência a 

história de uma cultura esteticamente geométrica e que beira o abismo entre o viver e o 

morrer.  Evidencia em seus poemas a objetividade e o realismo da palavra ao 

representar a cultura e a realidade da Espanha. 

             Murilo abarca, em seus poemas,  as experiências religiosas ao ler textos de San 

Juan de la Cruz e  de Santa Teresa. Em seu livro Tempo espanhol, os poemas 

entrecruzam a religiosidade, a rebeldia e a sensibilidade de uma Espanha cujo horizonte 

é a história marcada por lutas e inconformismos. Uma história contada por seus 

pintores, toureadores, poetas, seus ritos e suas paisagens. 

          Na literatura e na arte coexistem personalidades e opiniões distintas que evocam 

ou partilham ideias e memórias. O mar de recordações e vivências, fazem do rio, da 

tourada, resistência e contornos que possibilitam a representação do social e de si 

próprios.  No terreno da literatura, a apreensão da realidade navega sobre os olhares dos 

leitores que procuram soluções no mundo fora do tempo e dentro de nós. 

 

 

 

 

                                                 
381 MENDES, Murilo. Poesia completa e prosa. Edição de Luciana Stegagno Picchio. Rio de Janeiro: 
Editora Nova Aguilar, 1995, p. 97. 
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3.4 A dança no mar das palavras poéticas 

 

         A paixão de João Cabral pelo mar é compartilhada com a poetisa portuguesa 

Sophia de Mello Breynner Andresen, um mar nem sempre calmo e navegável. A poeta 

mergulhou em seu tempo histórico na missão de apresentar aos portugueses, por meio 

do seu trabalho, a consciência sobre a repressão do regime ditatorial comandado por 

Antônio de Oliveira Salazar, de 1933 a 1974. A escritora apresentou a repressão e as 

dificuldades sociais em sua obra poética ultrapassando a história de seu tempo presente 

com a liberdade de sua imaginação.  

              As formas de “revoluções” promovidas pela arte alcançam intensidade 

proporcional aos trajetos de busca das transformações. Neste sentido, a Revolução dos 

Cravos, em 1974, representa a mudança na vida dos portugueses quanto às suas relações 

sociais e artísticas que perduram até hoje. Em 1974, a libertação das amarras até então 

aplicadas às atividades criativas e questionadoras, possibilitou uma nova forma de 

organização editorial. 

          Nos anos 1970, auge da sua poesia como forma de resistência,  Sophia apresenta 

uma obra chamada Grades. Ela também escreveu, em comemoração ao fim da ditadura, 

poemas que falavam sobre a Revolução dos Cravos com exaltada esperança no futuro, 

proclamada especialmente em O nome das coisas, de 1977. É importante notar que a 

arte literária de Sophia não se limitou a realizar simples representações da revolução 

como gesto modificador da sociedade portuguesa.  

A poetisa captou a necessidade de repensar os trajetos da expressão artística em 

função do sofrimento causado pela censura dura e limitadora do regime salazarista, mas 

que proporcionou um empenho de vários artistas para a queda daquele sistema 

repressor. Com base em sua percepção da realidade e visão como escritora, Sophia 

compreende e apreende seu momento histórico em palavras. O texto e a escritora 

poderiam ter ficado cerceados por um regime de forças, no qual a censura ameaçava a 

comunicação. Contudo, não apenas a censura criada pela ditadura de Salazar tolhia a 

liberdade criativa, mas também o julgamento e o medo das consequências de um ato 

reprovável pela ditadura. Escrever para Sophia é provocar e enfrentar essa situação. A 

censura, tal como vista nesta tese, em muitas outras ditaduras, não apenas em Portugal, 
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gera o isolamento dos artistas, pois reprime com violência e prisão os novos 

pensamentos ou demonstrações de não conformidade com o regime vigente. 

              O abismo que separa o desejo da comunicação com a opressão do regime 

salazarista é analisada como uma liberdade sequestrada e criadora de expressões 

simbólicas sem limitações. Sophia denunciava os mecanismos opressores fazendo uso 

de metáforas ou de palavras míticas. 

             O fato de a história ser vista quando existe tormenta no mar das possibilidades 

não impõe que a agitação seja a culpada por trazer a tempestade, pelo contrário, no 

poema de Sophia, ela se transforma em representação do confronto e da resistência. A 

poetisa segue a trajetória e o risco da vida para não correr o perigo de seguir em frente e 

ser barrada por não ter tentado mudar o que vivenciava. Para não ceder ao abismo e ser 

presa, prepara a descoberta e a reflexão da severa realidade por meio da escrita. Ao 

invés de ceder ao medo e ao não enfrentamento, Sophia opta por se elevar sobre o mar 

em fúria, lúcida e atenta aos perigos. Trata-se de uma representação do social na qual 

localiza a imagem e a sua identidade. A construção poética ressalta a dramaticidade, a 

luta desigual entre as forças da tempestade e se contrapõe aos abismos a partir da 

insegurança, do risco de morte que exacerba a vontade de vida. A poesia de Sophia, é de 

resistência, sobretudo, por denunciar as injustiças da opressão e da barbaridade que 

ocorria em Portugal no governo de Salazar. Tratava-se de enfrentar uma tormenta pelas 

palavras. Um exemplo é o poema “Data”, publicado no Livro sexto: 

 

Data 
(à maneira d’Eustache Deschamps) 
 
Tempo de solidão e de incerteza 
Tempo de medo e tempo de traição 
Tempo de injustiça e de vileza 
Tempo de negação 
Tempo de covardia e tempo de ira 
Tempo de mascarada e de mentira 
Tempo que mata quem o denuncia 
Tempo de escravidão 
Tempo dos coniventes sem cadastro 
Tempo de silêncio e de mordaça 
Tempo onde o sangue não tem rasto 
Tempo de ameaça 382  

                                                 
382 ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner. Poesia. In: ____. Obra Poética, v.1, 2 ed., Lisboa: Caminho, 
1944, p .150. 
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          Os regimes ditatoriais promovem a tormenta da negação, covardia, mentira, 

silêncio e sangue. Não importa a localidade, os regimes ditatoriais provocam angústias e 

revoltas. A hipótese de uso das aflições e inquietações seleciona o foco abordado pela 

história e as formas de representá-la. A comparação dos poemas e vivências de Sophia 

de Mello Breyner Andresen e João Cabral de Melo Neto é possível tanto pela forma 

técnica de escrita dos poemas, quanto pelo rigor dos versos e a secura na escolha das 

palavras e na apreensão da realidade em busca de uma possível transformação. 

                  Sophia se expõe como: “Trago o terror e trago a claridade, / E através de 

todas as presenças / Caminho para a única unidade.” 383, ou: “Na clara paisagem 

essencial e pobre / Viverei segundo a lei da liberdade / Segundo a lei da exacta 

eternidade.”384  Uma leitura atenta da obra de Sophia apresenta a eternidade e a união 

vinculadas à esperança de um “caminho para” para a vida que assegura um futuro, mas 

não o apresenta. Seus poemas procuram uma realidade com uma possibilidade de 

travessia entre os avessos e transitórios espaços de existências. Ao poetizar e unir suas 

palavras ao mundo, Sophia torna sua escrita integrada ao mundo das formas universais, 

tornando-as uma realidade ainda mais real. Isso é possível, pois Sophia cultiva uma 

mimese das paisagens, do homem e dos objetos por meio de uma aderência das palavras 

à história.   

               A poetisa em seu livro Navegações sugere “uma aventura radicada no contacto 

com um mundo encarado como imanência pura e na capacidade de o homem se deixar 

maravilhar por um real que excede todas as expectativas”.385 O aparecimento do mundo 

se anuncia “numa nudez desprovida de qualquer adorno [...] retórico”, sendo 

“imediatamente apreendida como um excesso”. 386 Neste sentido, há, na poesia de 

Sophia, um anseio de formar um mundo mais livre.  Ao ver as paisagens, sempre em 

sua totalidade, como uma espectadora viva e ativa, proclama a força, a amplitude do 

estar no mundo. A poesia brota do empenho de aprimorar o tempo na dialógica 

possibilidade de representar o real. A realidade, se é navegável, o trajeto de viver não 

provoca tormenta e agrega olhares possíveis para uma mudança social e política.  

                                                 
383 Idem, p. 46. 
384 Idem, p. 31. 
385 NAVA, Luis Miguel. Ensaios reunidos. Lisboa: Assírio & Alvim, 2004. p.174. 
386  Idem, ibid. 
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              Essa proximidade entre João Cabral e Sophia aparece no livro a Educação pela 

pedra (1962-1965), no poema Elogio da usina e de Sofia de Melo Breiner Andresen. 

João Cabral tem uma grande admiração por Sophia e seu comportamento de 

solidariedade e amor por Portugal. Porém, Cabral somente será transferido para 

Portugal, na cidade do Porto, em 1982, onde permaneceu até 1986, no posto de cônsul 

geral: 

O engenho bangüê (o rolo compressor, 
mais o monjolo, a moela da galinha, 
e muitas moelas e moendas de poetas) 
vai unicamente numa direção: na ida. 
Ele faz quando na ida, ou ao desfazer 
 
em bagaço e caldo; ele faz o informe; 
faz-desfaz na direção de moer a cana, 
que aí deixa; e que de mel nos moldes 
madura só, faz-se: no cristal que sabe, 
o do mascavo, cego (de luz e de corte). 
 
Sofia vai de ida e de volta (e a usina); 
ela desfaz-faz e faz-refaz mais acima, 
e usando apenas (sem turbinas, vácuos) 
algarves de sol e mar por serpentinas. 
Sofia faz-refaz, e subindo ao cristal, 
em cristais (os dela, de luz marinha).387 

 

            Nesse poema, João Cabral defende, no denso processo de produção do engenho, 

a influência entre a obra da poeta que, das “muitas moelas e moendas de poetas” moem 

e produzem possibilidades no ato de desfazer ou fazer sua obra. Neste gesto, o 

movimento único do trajeto só de ida é contestável e transformável. Os poemas de 

Sophia são definidos como “afirmação ontológica e ética da coincidência total entre o 

simbólico (o lógico) e o real (o lírico). [...] E é o curto-circuito que faz que o real 

apareça, não como representação estética, mas como alucinação poética, de uma nitidez 

insuportável.”388 Com a sua presença forte, questionadora e o seu posicionamento 

contra palavra a serviço da político realizada pelo “Salazarismo”, Sophia  coloca  em 

questão o tratamento burocrático da linguagem contrária à poesia livre de amarras. O 

                                                 
387 MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: volume único. Organização Marly de Oliveira. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p.339. 
388 COELHO, Eduardo Prado. Sophia: a lírica e a lógica Revista Colóquio Letras. Ensaio, n.57, 1980, p. 
33. 
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regime Salazarista389 se apoiava na propaganda de sua política de caráter rural e 

isolacionista. Para Salazar, a indústria era algo perturbador da ordem, por isso preferia 

que a população atuasse na agricultura. Outros alicerces da ideologia salazarista eram a 

nação, a religião e a família. A censura atuava nos silêncios das cidades e nos assuntos 

contrários ao poder da nação. Sophia relata as barbáries do regime no Livro sexto de 

1962, como exemplo, no poema Carta aos amigos mortos: 

Nada me resta senão olhar de frente 
Neste país de dor e incerteza. 
Aqui eu escolhi permanecer 
Onde a visão é dura e mais difícil390 

 

                  O regime de Salazar em Portugal foi um processo repressivo realizado em 

nome da nação. Quem é contra o governo é contra a nação. Conseqüentemente, é 

plausível exercer a repressão ao defender o regime e os direitos da pátria. O dia 25 de 

abril é a data em que regime foi derrubado, “Dia da Liberdade” . O evento,  chamado a 

“Revolução dos Cravos”, produziu um governo democrático e uma nova Constituição, 

em 1976. A persistente rebelião na escrita de Sophia contra a prisão social de Portugal 

salazarista é que vai deixá-la escrever sobre esse dia: 

Esta é a madrugada que eu esperava 
O dia inicial inteiro e limpo 
Onde emergimos da noite e do silencio 
E livres habitamos a substância do tempo. 
Quando eu morrer voltarei para buscar 
Os instantes que não vivi junto do mar 391 

 

           Em 1977, publicou o livro O nome das coisas, em que apresenta o particular da 

política, sobretudo o seu posicionamento liberal que fez com que fosse eleita para 

participar a Assembleia Constituinte de 1975. Como exemplo desta análise estética, 

transcrevo o poema Liberdade: 

 
O poema é 
A liberdade 
Um poema não se programa 
Porém a disciplina 
– sílaba por sílaba – 

                                                 
389 BRITO, Sandra Beatriz Salanave. Sinuosos caminhos de abril: três olhares sobre a revolução dos 
cravos. Porto Alegre, 2009. Dissertação (Mestrado em Letras) - UFRS. 
390 ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner. Poesia. In: ____. Obra Poética, v.1, 2 ed., Lisboa: Caminho, 
1944, 91-153. 
391 Revista Colóquio Letras, Fundação Calouste Gulbenkian, n.º176, 2011, Lisboa. P. 15 
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O acompanha 
Sílaba por sílaba 
O poema emerge 
– Como se os deuses o dessem 
O fazemos.392 

 

               Outro exemplo comparável é o poema Revolução, no qual o evento político 

aparece “Como página em branco / Onde o poema emerge”,393 ou no poema 25 de 

Abril, que inicia com esta estrofe: “Esta é a madrugada que eu esperava”. 394 No mesmo 

livro, o poema Com fúria e raiva, de junho de 1974. Trata-se de um exemplo da crítica 

ao contexto político: 

Com fúria e raiva acuso o demagogo 
E o seu capitalismo das palavras 
Pois é preciso saber que a palavra é sagrada 
Que de longe muito longe um povo a trouxe 
E nela pôs sua alma confiada 
De longe muito longe desde o início 
O homem soube de si pela palavra 
E nomeou a pedra a flor a água 
E tudo emergiu porque ele disse 
Com fúria e raiva acuso o demagogo 
Que se promove à sombra da palavra 
E da palavra faz poder e jogo 
E transforma as palavras em moeda 
Como se fez com o trigo e com a terra.395 

 

              A fúria com a política é apresentada pela palavra que emergiu do poder 

imposto pela ditadura. Para Sophia, a palavra cria o equilíbrio do homem consigo e com 

o universo e clarifica a realidade: 

mas já no mar a luz rodeia a Balança. A linha das águas é lisa e limpa 
como um vidro. O azul recorta os promontórios aureolados de glória 
matinal. Tudo esta vestido de solenidade e de nudez. Ali que eu 
quereria chorar de gratidão com a cara encostada contra as pedras.396 
 
 

            O ancoramento no mar está na busca de equilíbrio constituído por palavras que 

se referem ao decorrer do presente contemplado e vivenciado. Como Sophia alude:  “O 

verso é denso, tenso como um arco, exatamente dito, porque os dias foram densos, 

                                                 
392 ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner. Poesia. In: Obra Poética, v.1, 2.ª ed., Obra Poética, v.1, 2 
ed., Lisboa: Caminho, 1944, p. 11-15. 
393 Idem, p.196. 
394 Idem, p.195. 
395 ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner. O Nome das Coisas. In: ____. Obra Poética, v.1, 2 ed., 
Lisboa: Caminho, 1991, p. 199. 
396 Revista Colóquio Letras, Fundação Calouste Gulbenkian, n.176, 2011, Lisboa, p.20. 
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tensos como arcos, exatamente vividos [...] e, no quadro sensível do poema vejo para 

onde vou, reconheço o meu caminho, o meu reino, a minha vida”. A poesia aparece 

como experiência de vida e de liberdade, da intervenção emerge o equilíbrio procurado: 

     A arte e a vida de Sophia brotam da experiência do próximo, 
daquilo que está no mundo, de um mundo que se escrutina ate se 
confundir com os seus elementos primordiais: o vento que passa, o 
cintilante deus Sol, o dialecto mar ou o jardim ao qual ela permanece 
por um pacto íntimo que só os poetas são capazes se firmar com a 
Natureza e com a natureza deles próprios.397  

 

       A poesia e sua relação com o universo sensível, inundado de luz ao emergir da 

claridade da realidade. Na escrita de Sophia é revelado o fato histórico entre os 

elementos reais da vida e as palavras e metáforas que dão significados ao mundo: 

[...] a poesia é minha explicação com o universo, a minha convivência 
com as coisas, a minha participação no real, o meu encontro com as 
vozes e as imagens. Por isso o poema não fala de uma vida ideal mas 
sim de uma vida concreta: ângulo da janela,ressonância das ruas, das 
cidade e dos quartos, sombra dos muros, aparição de rostos, silencio, 
distancia e brilho das estrelas, respiração da noite, perfume da tília e 
do orégão.[...] se um poeta diz “ obscuro”, “amplo”,”barco”, “pedra” é 
porque estas palavras nomeiam a sua visão do mundo,a sua ligação 
com as coisas. Não foram palavras escolhidas esteticamente pela sua 
beleza, foram escolhidas pela sua realidade.398 

 

              O oficio sacral do poeta é preencher a página branca de signos e cifras, 

fragmentos de uma realidade eterna que vão, pouco a pouco, combinando-se na imagem 

reconstruída do mundo. Sophia e seu companheiro de viagem, João Cabral, 

compreendem com profundidade o brotar do mar da vida que habitam. Uma ausência, 

um não-lugar, que na poesia de João Cabral se faz mar de possibilidades. O mundo, a 

humanidade, a vida surgem apenas quando nomeadas pela palavra poética. Constrói 

uma imagem do poeta que se coloca no porto em busca da decisão de duas direções da 

experiência. A primeira delas, a vida individual da consciência e, na outra direção, a 

vida coletiva da história. Nesse porto, investe na representação da própria vivência 

pessoal, sua experiência de homem, escritor e diplomata. Assume-se como ponto de 

partida para compreender a realidade histórica da sociedade espanhola, portuguesa e 

brasileira nos anos de 1950 a 1970. 

                                                 
397 Idem, p.23. 
398 Idem, p. 17. 
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 E é por isso que os poetas brotam palavras e significados ao criarem a 
justiça pela poesia. “[...] pois a justiça se confunde com aquele 
equilíbrio das coisas, com aquela ordem do mundo onde o poeta quer 
integrar o seu canto [...] a moral do poema não depende de nenhum 
código, mas, porque é uma realidade vivida, integra-se no tempo 
vivido.”399 

              

Essa afirmação, inerente ao sentido de justiça e de realidade, inunda de forma 

invasiva e permanente a própria essência do fazer poético da autora e vai ao encontro do 

próprio modo como a poetisa se coloca perante a política do seu país, provocando uma 

postura, como mulher e intelectual, de intransigente resistência relativamente à barbárie 

do regime salazarista. 

               Definir o encontro do poeta João Cabral com seus companheiros de trajeto 

marítimo como emblema da contemporaneidade implicou considerar sua obra segundo 

uma possível leitura histórica na qual se descobriu uma transformação social e artística 

que torna coesa a escritura desta tese. 

             Os tempos que brotaram no percurso do poeta em sua obra e a relação desta 

com o entorno histórico, corresponde à condução do tema “vida” e estabelecem uma 

periodização fluida, porque sujeita a intermitências e retomadas constantes no mar de 

possibilidades.  

           A arte, em muitos momentos, conceituada como cubismo, surrealismo, 

nacionalismo, regionalismo é, na realidade, uma obra artística acompanhada da política, 

da pintura, das vivências que cada um destes momentos históricos de repressão 

apresentam na articulação de diversas questões abarcadas em toda a obra de João 

Cabral. A mimese interna a obra, marcando os vários instantes e relações dos temas 

sobre a vida, embora sempre permanecendo em rastro, marca sua relação com a 

historicidade e a apreensão contemporânea que dela se faz. Sendo assim, João Cabral 

atravessou o mar de um lado a outro, deixando sinais a um além de si universal de sua 

obra “dar a ver” e sentir as imagens e possibilidades de provocações em um mar 

transitável e possível. 

                                                 
399 BREYNER, S. M. (1990) Arte poética. In: Obra Poética I. Lisboa:Caminho. (Discurso de recepção do 
Grande Prêmio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, atribuído a Livro Sexto, lido em 11 de 
julho de 1964, na sede da Associação). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

               A navegação principal desta tese foi percorrer a vida e a obra do poeta João 

Cabral pelo mar da história. Ao longo do trajeto cursado, foi possível confirmar a 

existência de diálogos do poeta com seus companheiros de vida e a sua apreensão da 

realidade expressa pelas palavras poéticas. 

              As palavras usadas em suas obras funcionam como ferramentas de crítica do 

social e da política vigente nos países onde sua barcaça “vida” ancorou. Os principais 

portos analisados na tese estavam localizados em períodos de ditaduras tanto no Brasil, 

como na Espanha e em Portugal. As ditaduras estudadas criaram situações de censura, 

cerceamento de informações e de divulgação artística. Estes três países, onde Cabral 

viveu, deixaram marcas que o guiaram no seu fazer poético, no encontro de suas “ilhas 

do tempo”. Ilhas da tipografia, de edições, de pesquisas em arquivos, correspondências, 

traduções e leituras que em muitos momentos foram proibidas.  

                As regiões, paisagens, imagens cotidianas percorridas nesta navegação 

histórica,  permearam as palavras poéticas secas e ásperas do poeta pernambucano que 

observava e criava, para a construção de sua obra, um novo olhar do mundo. 

Percorremos o mar da história com uma navegação poética proporcionada, sobretudo, 

pelos fundamentos teóricos da polifonia, dialogismo e mimese em discussão com 

múltiplas estéticas dos vários companheiros de navegação da vida do poeta João Cabral. 

              O poeta João Cabral propõe, por meio de seu trajeto histórico, uma relação 

entre as imagens e as palavras como forma de discernimento do real habitado. A análise 

de alguns poemas, correspondências, notícias de jornais e entrevistas, permitiu-nos 

observar que João Cabral parte da perspectiva do trabalho artístico que exige e se refere 

à possibilidade da provocação do “dar a ver” a realidade. Sua arte é realizada com base 

na contemplação da vida por todos os sentidos e sensações possíveis e expressos em 

palavras. O sentido de pensar a realidade e fazê-la participar de forma crítica em sua 

escrita, caracteriza o elemento essencial do olhar do poeta sobre o seu cotidiano. 

                Nota-se, nesta tese, que o poético incide sobre as coisas e suas relações sobre 

os homens, seus gestos e sentimentos. A consistência áspera da poesia cabralina flui do 

pensamento político. A experiência de criação não existe sem a marca de uma vivência 

e de um modo de afirmação do sujeito que a produz. A tese navega pelo itinerário 

biográfico e no contexto sociocultural que tornaram a obra de João Cabral possível e 
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atenta ao tempo. Ao ler seus poemas, é aceitável discernir elementos complexos de 

imagens, de sensações e de história. Perceber que as imagens dos poemas são capazes 

de abarcar o sujeito, a historicidade e a significação do mundo e das coisas.  

          O poeta deu aos conteúdos dos poemas o sentimento concreto, a forma e, ao 

mesmo tempo, a representação do seu olhar na história. Neste sentido, a universalidade 

dos temas e a forma polifônica do uso das palavras possibilitam a procura do equilíbrio 

e sentimentos de realizações e experiências por meio das palavras poéticas. 

A construção desta tese foi pensada em termos de uma navegação por mares 

diversos, com ancoramentos em experiências registradas em poemas, memórias e 

tempos.  O poeta João Cabral, ao lembrar e escrever os conhecimentos apreendidos em 

sua obra, re-significa o passado e cria uma arte provocadora e transformadora do 

momento em que vive. No trajeto da tese, desvelamos os rompimentos e as 

continuidades nas sociedades com que o poeta interagiu. No trabalho intelectual do 

poeta pernambucano, a pesquisa e a vivência apreendem as realidades sociais e 

históricas do homem. Para exemplificar, o poeta diz em seu poema O pregão turístico 

do Recife: 

podeis aprender que o homem 
é sempre a melhor medida. 
mais: que a medida do homem 
não é a morte mas a vida. 400 

  

          O percurso da tese foi guiado principalmente por estas obras do poeta: Serial, 

Paisagem com figuras e Quaderna. Primeiramente, e repetindo o que já dissemos ao 

início, esta tese é uma navegação pela multiplicidade histórica e estética da vida e obra 

de João Cabral de Melo Neto. O ancoramento da escrita da tese propôs uma percepção 

do seu trabalho poético com acesso às suas definições e intervenções no mar da história. 

Buscou-se refletir, no decorrer do texto, como a práxis artística admite em sua 

elaboração dimensões políticas e históricas. 

           A tese apresentou a história de um homem que, ao conhecer as provocações 

causadas pela palavra, reflete e dialoga sua experiência com diferentes sociedades e 

amigos. Na tese apresentamos momentos de criação e de aprendizagem realizadas pelo 

poeta nos vários papéis que desempenhou, como diplomata, crítico, historiador, 

                                                 
400 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2003, p.147. 
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impressor e poeta. Transcorremos a vida, as ações realizadas pelo poeta que escreve e 

“habita o tempo” por meio das palavras e da arte. 

Esta tese se ateve ao processo histórico de poetização de espaços, pessoas, 

memórias e tempos compreendidos por João Cabral. Na pesquisa, foram abarcados três 

períodos de reflexão guiados por materiais metafóricos como lanternas, bússola e 

manômetro, que serviram de elementos indicativos para as questões históricas 

pesquisadas. Mares teóricos da polifônica, mimese, dialogismo e estética tal como 

utilizados por João Cabral nos seus poema banharam a tese que se norteou pelas ações 

do poeta como tradutor, editor, cônsul, entre outras funções.  

Além do navegar histórico por mares das cidades Sevilha e Recife, fundamentais 

na vida de João Cabral de Melo Neto, também foi possível, no decorrer dos capítulos, 

encontrar rios que, bifurcados, encontraram um mar de possibilidades artísticas. Rios 

metafóricos foram companheiros nesta viagem: Murilo Mendes, Joan Brossa, Antoni 

Tàpies, Miró e Sophia de Mello.  

          A proposta da tese foi desafiadora: apresentar uma pesquisa histórica em que se  

analisa e se relacionam a Arte, a Literatura, a História, as cidades e a sociedade que 

pertenceram fizeram parte da vida de João Cabral. Meu trabalho de historiadora foi 

apreender a realidade e a relação do poeta com seus encontros de estéticas e artes que 

tentam promover a reflexão sobre a vida, a sua própria forma de elaboração, o olhar 

sobre o cotidiano e a política.  

          A arte se transforma em memória, registro de um tempo, ou superposição de 

ágoras incorporadas ao gesto que tornam a superfície aparente à visualidade do 

contexto e de tempos. E o tempo provoca o movimento de pensamento no poema que 

procura a essência do equilíbrio entre a palavra e a vida experimentada e habitada. A 

arte deposita a compreensão do possível em um campo de provocações e de crítica na 

navegação de marés que representam com atenção aos perigos que envolvem o “habitar 

o tempo”. Assim, os sentidos representados pelas palavras podem ser lidos na arte por 

meio de sua reversibilidade em estratos temporais e espaciais. 

           Contudo, nesta tese, procurei a essência na arte de João Cabral e uma razão 

possível, uma utilidade e consequências de aproximação da literatura com a história. 

Assim, esta tese intermedeia a intenção e a realização da obra de arte em seu contexto 

social e histórico. A arte entranha-se na vida, no cotidiano e nos sentidos. A autonomia 
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na arte possibilita modos de discernimentos sobre múltiplos temas como tragédias, 

crises sociais, injustiças e realizações de ideais.   

          A obra e a vida de João Cabral tentam elucidar, informar, transformar a 

experiência de cada leitor, cada companheiro, com o intuito de fazer com que a arte 

penetre na esfera política e crítica do fluxo da vida. Ao criar, o poeta se sente livre e 

transborda sensações e observações do cotidiano. O artista cria e mantém contato com o 

mundo e o compromisso de então provir desse espaço e tempo a sua obra. O mundo 

habitado é feito de inadequação e a arte é a forma da provocação configurada na 

representação do sujeito ativo que interpõe algo necessário e critico entre si e o mundo. 

Sua obra é elaborada por meio das possibilidades do preocupar-se com a vida e seu 

trajeto. 

O poeta cria algo novo, transformador por meio das palavras. Constrói uma 

visão do mundo e opina, ora baseado naquele espaço de inadequação, ora pelo uso da 

memória. A palavra é a sua ferramenta de engenharia, sua opinião ao construir o que 

sente e contempla o mundo que habita. Em muitos momentos, ao meditar sobre a 

realidade, o artista se fere e cria. Esse espaço do encontro com a crítica possibilita a 

gestão fértil do seu trabalho em aproximação com o social e com quem o lê. A sua visão 

do mundo nem sempre é explícita, mas mostra o quê e como o mundo é ou deveria ser, 

ou ainda poderia vir a ser. Essa é sua estratégica poética. E, pelo esforço da construção 

poética, o artista cria conhecimento e fundamento onde se pode alicerçar todo o 

conhecimento e vivências do real. A poesia disponibiliza o acesso ao mundo de várias 

formas. Como um farol que auxilia a navegação, a poesia (ou as artes) destaca o espaço 

ao redor e propõe um novo acesso para dar a ver outros lados das coisas do mundo e 

provocar a reflexão. 

O novo, o que não é puramente tradicional, é representado, na poesia, como 

possibilidade de leitura do que deve ser a ideia pertinente de mudança. A poesia se 

mostra como fator essencial e pertinente de toda consequência do incômodo produzido 

por sociedades regidas por ditaduras. O espaço ocupado pelo artista é o de uma nova 

percepção do mundo que disponibiliza o espaço das possibilidades.  

               O poeta João Cabral, como demonstrado nos capítulos da tese, foi, em muitos 

momentos, um trampolim de novos saberes para seus amigos em virtude de seu trabalho 

nos consulados e por ter acesso aos proibidos livros ou informações. O novo trazido 
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pela arte não recusa o período presente ou passado e, sim, concebe o vislumbre do 

caminho e da direção à frente do tempo. O poema não só orienta o devir, mas abre 

espaços de críticas e amplia horizontes. O poema pode ser comparado metaforicamente 

como uma ilha que se encontra no meio de um mar inóspito. Só a partir do momento da 

sua conquista, o homem trabalha e gera sabedoria e novos percursos em um mar de 

possibilidades. Ao conquistar novo território, descobre o que, de certo modo, já 

preexistia, mas transforma ao criar e provocar. 

O poeta ocupa essa ilha, espaço onde engendra e cria. A circunstância, o 

contexto, as vivências do poeta acentuam os seus limites ao colonizar a ilha de saberes 

múltiplos. Nesse novo território, o seu povo, a sua condição, a ocupação do espaço são 

delimitados pela política e suas ações. O mergulho no mundo das palavras cria acessos e 

espaços que disponibilizam várias realidades com abertura e possibilidade de critica. O 

movimento de não adequação ao momento presente, principalmente aos períodos de  

ditaduras, como analisado nos capítulos, leva o poeta pernambucano a cria e navegar no 

mar das artes. Nesse movimento da maré, o mundo e a arte se tornam políticas.  

O deslocamento provoca o leitor mostrando-lhe que a arte pode ser determinante 

para criar novas possibilidades de acesso a espaços, muitas vezes, proibidos, tanto para 

si própria como ao mundo que a rodeia. As possibilidades que surgem com a arte 

propõem a descoberta não só do que ainda não conhecemos, mas também, e talvez mais 

determinante, do que já está próximo de nós. A arte nos apresenta o novo em 

transformação, mesmo que não mude o contexto ou altera o olhar referente ao tempo 

vivido. João Cabral vive sua viagem artística ao representar em muitos poemas a luta 

dramática nordestina, espanhola e universal da palavra contra a violência. A linguagem 

concisa de seus poemas gera a reflexão acerca da própria poesia, da sutileza dialética 

dos gestos. As notícias e as imagens do cotidiano surgem filtradas no espaço impresso. 

O foco de sua obra está no encontro com outras culturas, vivências e experiências que 

possibilitaram a comunicação com o leitor.   

           É possível que o objeto de estudo – o poeta João Cabral – gere novas pesquisas, 

uma vez que, no decorrer da investigação, observamos amplos diálogos do poeta com 

outros artistas de vários locais do mundo em que ele atuou como cônsul, mas que não 

foram mencionados na tese. Em virtude das escolhas e da metodologia adotada, temos 

certeza de que, no mar das palavras, é possível mergulhar em oceanos históricos. A 
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leitura da vida e da obra de João Cabral abre também uma nova estratégia reflexiva e 

extensível a outros rios de pesquisa. Além disso, sob um ponto de vista, esta leitura se 

insere como possibilidade de novos trabalhos na área da história que naveguem por 

escritores e artistas aos quais cumpre examinar. 

Buscou-se, pelas páginas desta tese, captar a lógica específica, social e 

historicamente constituída, do pensamento estético e poético de João Cabral. Todos os 

fatos e conceitos de nos valemos nesta jornada foram extraídos do contato com os 

poemas e documentos que representam uma dada realidade histórica. 

          A análise exigiu que o discurso poético de Cabral fosse relacionado pelo seu 

contato com outros criadores, em uma interação viva e tensa entre várias artes e a vida. 

O grupo de amigos e companheiros analisados na tese foi constituído por uma geração 

que buscava o novo e a quebra com a tradição, além de um resgate cultural. A 

necessidade de transformação era uma exigência para quem vivia em sociedades 

dominadas pelas injustiças, miséria e censura. Esses artistas estavam preocupados com 

as existências de novas possibilidades para a arte como “algo fundado historicamente”, 

refletiam na história as influências sobre o seu cotidiano com o mundo que os cercava e 

que habitavam.  

Sendo assim, João Cabral atravessou o mar de um lado a outro, deixando sinais a 

um “dar a ver” temporal em sua obra poética. Nota-se, nesta tese, que o poeta foi 

influenciado tanto quanto influenciou muitas produções artísticas; foi consumido tanto 

quanto consumiu saberes. Com uma nova sensibilidade estética estabeleceu uma 

periodização fluida porque sujeita a intermitências e retomadas constantes. Estes 

poemas definem a arte como instância provocadora de articulações de diversas questões 

universais que se fazem presentes no trabalho de João Cabral. 

          A definição da vida de João Cabral como emblema da possibilidade no estudo da 

história, implicou considerar sua obra viva e ativa em épocas e sociedades distintas. Os 

tempos que iluminam o percurso do sujeito na elaboração de sua obra, e a relação desta 

com o entorno histórico, correspondendo à condução segundo um possível campo de 

leitura na qual se descobriu suas preocupações políticas e sociais que tornaram coesa a 

escritura desta tese. A mimese interna a obra, marcando os vários instantes habitados 

pelo poeta, embora permanente como rastro, marca sua relação com a historicidade e 

apreensão que faz da realidade.  
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Ao navegar por culturas amplas, João Cabral fez uma grande circunavegação 

pelo mar do conhecido entre a experiência e a criação artística e atravessou, não com 

limites cronológicos, mas com temas universais e críticos, sociedades repressoras. 

          Enfim, apresento aqui uma leitura da contemporaneidade feita com base na obra 

de João Cabral. Como historiadora, procurei uma carta de navegação que auxiliasse na 

travessia das tormentas enfrentadas pelo poeta e por seus companheiros no mundo das 

artes e das sociedades. Adotei desde o principio conceitos de que a história apreendeu a 

partir da arte. Defino como questões, a interação do sujeito com a obra, marcando os 

tempos dessa relação e a conversão de elementos culturais que, pelo uso das palavras e 

imagens, mediaram a reflexão social a respeito de um mundo insensato e cruel.  

  A noção temporal, tomada por sua obra, como memória, leva a um novo estatuto 

de existência da arte. Também implica rever conceitos de periodização como uma série 

de compartilhamentos que abrigam a sucessão de múltiplas estéticas e diálogos das 

obras e de seus artistas. O tempo espesso que surge no interior da produção cabralina é 

marcado por contínuas apropriações e convivências, o que leva à necessária fluidez dos 

períodos.  Os sentidos são inferidos nos poemas como as imagens ao se fazer visíveis no 

corpo e, por meio da reflexão, entender a realidade. Os homens falam por imagens 

tendo por base suas vivências, suas paixões e ideias. É o mundo dos afetos que se vê 

convocado sensorialmente na poesia. É a ação do homem na profunda relação com seus 

companheiros de viagem que cria formas de conquista de ilhas desconhecidas. A poesia 

depende de uma aguçada e sensível percepção das coisas e da vida com relação à 

história. O poeta é um ser atento ao tempo, às palavras e seus efeitos plásticos e 

sensoriais uma lanterna sensível da sua ideia. O poeta escreve o seu mundo pela sua 

própria consciência do social.  

              A tese apresentou o poema e o poeta em sua realidade concreta na dialética do 

encontro com a totalidade do mundo, da arte e da história. A palavra e a mimese estão 

relacionadas com o mundo concreto de possibilidades humanas de superação e 

aprendizagem. A compreensão do poema é entendida como o ato de apreender, com 

palavras, conteúdos e “perceber ou alcançar as intenções ou o sentido de” aproximação 

das imagens. A poesia persegue a todo custo a mais aguda percepção da realidade.  

A arte tem o compromisso com a estética adotada pelo artista e o historiador a 

utiliza para demonstrar a realidade e a recuperação de imagens e contextos. A arte 
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presentifica temporalidades em busca de transformações e identidade. A história e a 

literatura são dois discursos de possibilidades de interpretação do mundo. A história 

apresenta as idéias, as mediações culturais, visão de mundo, tensões de uma época, 

influência de outros, dialoga com o escritor no seu tempo, encontro entre texto e 

contexto.  

A deriva esta resistência encontrada em si mesmo do poeta como indivíduo se 

torna, no mundo possibilidades, dos limites, das condições para a existência. A 

diferença será a ênfase na experiência, por parte do escritor João Cabral, creditada à 

práxis que coloca o homem como ser ontocriativo, isto é, como indivíduo que, ao 

interagir com o mundo, modela seus pensamentos e ações. A outra reflexão virá do 

encurtamento da distância. Tendo vivenciado de forma direta e intensa o ambiente de 

suas representações poéticas, João Cabral procurará reduzir a distância entre seus 

poemas e seus dados referenciais. O poeta não dialoga em abstrato e, sim, com culturas 

amplas e distintas, as palavras são procedentes de vivências históricas 

               O poeta constrói sua obra na interação dialética com a história. O texto poético 

é impregnado de marcas sociais e históricas. Como alude Raymond Willians: “nenhum 

modo de produção e portanto nenhuma ordem social dominante e portanto nenhuma 

cultura dominante, nunca, na realidade, inclui ou esgota toda a prática humana, toda a 

energia humana e toda a intenção humana.”401 Sabe-se que a escrita, modelada pela 

práxis social, desempenha uma função cumulativa. Traz em sua forma, o saber 

“acumulado” pela humanidade em sua história. 

A proposta de análise da obra de João Cabral permite ler historicamente com um 

esforço de apreensão referente às situações de sociedades com políticas repressoras, 

ponderados e vivenciados por ele.  O poeta, por meio da crítica e de sua visão do social, 

procurava influenciar seus leitores e colegas na produção de uma arte mais humanista. 

           A poesia depende de uma aguçada e sensível percepção das coisas e da vida, da 

capacidade de lidar com as palavras explorando seus efeitos sensoriais e plásticos e 

extraindo tudo o que poderiam render na força plástica, visual, gestual, sensorial da 

linguagem. O diálogo tem por finalidade realizar a si mesmo, mas, enquanto tal, 

                                                 
401 WILLIAMS, Raymond. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979, p. 128. 
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necessita dos outros ao incorporar, com suas próprias forças pessoais, a globalidade das 

forças sociais constituída por todas as outras individualidades. 

                 O poeta é um revolucionário da linguagem ao falar e pensar o mundo por 

novos ângulos.  A poesia se preocupa com o indivíduo e a revolução do olhar.  A poesia 

não oferece uma afirmação do despoder, é uma linguagem a propor a experiência do 

novo, do múltiplo. O olhar do homem oferece a possibilidade de experimentar a 

linguagem, a forma de dizer e falar do mundo poeticamente no qual o homem exercita o 

desejo. Há história nos poemas e nas histórias de João Cabral. 

               Enfim, a tese apresenta uma discussão clara e concisa das complexas questões 

no âmbito histórico social e oferece ao leitor ferramentas básicas para o estudo 

cronológico e temático da obra e do poeta João Cabral.  O trabalho abstrato de 

representação da realidade mantém uma poesia de tensão crítica, seja no sentido de 

como lidar com os conteúdos da experiência, seja no sentido de lidar com a experiência 

estética e a ação, na qual os fatos ocorrem da intenção entre indivíduos, esclarece: 

 

Esta centralidade da ação não é uma invenção formal da estética; ela 
decorre, ao contrário, da necessidade de um reflexo o mais adequado 
possível da realidade. Tratando-se de representar a relação real do 
homem com a sociedade e a natureza [...], o único caminho adequado 
é a representação da ação. Porque somente quando o homem age é 
que, graças ao seu ser social, encontra expressão a sua verdadeira 
essência, a forma autêntica e o conteúdo autêntico de sua consciência, 
quer ele saiba disso ou não, e quaisquer que sejam as falsas 
representações que ele tenha sobre isso em sua consciência.402 

 

                 O texto poético realiza concretamente a representação da vida social e suas 

ações apresentadas expressam as contradições de políticas repressoras. Tem-se, 

portanto, a objetivação da essência humana, quer do ponto de vista 
teórico, quer do ponto de vista prático, é necessária tanto para tornar 
humanos os sentidos do homem como para criar um sentido humano 
adequado à inteira riqueza da essência humana e natural.403 
 

A poesia deve educar os sentidos humanos para se aperfeiçoar e criar.                   

Desse modo, Lukács esclarece que existe autonomia na criação artística e que a sua obra 

se liga às criações artísticas anteriores e acaba por prosseguir a produção destas.  

                                                 
402 LUKÁCS, Georg. O romance como epopéia burguesa. In: Revista Ensaios Ad Hominen, n.1, tomo II. 
Trad. Letizia Zini Antunes. São Paulo: Estudos e Edições Ad Hominen, 1999, p. 94-95. 
403 LUKÁCS, Georg.  Ensaios sobre literatura. Trad. Leandro Konder, Giseh Vianna Konder et alli. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965, p. 17. 
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Não se pode deixar de ressaltar que esta autonomia depende da estrutura sócio-

econômica na qual o artista está inserido. Dito de outra forma, isto explica como a 

literatura é uma composição de valores e de representações da realidade quanto aos seus 

significados – que se alteram, dependendo do momento histórico-ideológico de sua 

produção de leitura, de sua atuação. Todavia, a literatura sempre mantém, de alguma 

maneira, um vínculo com as suas origens, ou seja, com a realidade pela e na qual se 

formou, sempre atuando nessa realidade: “a literatura desempenha funções na vida da 

sociedade.404 Enfim, como o Cabral expõe no poema Bifurcados sobre “habitar o 

tempo”:405 

Viver seu tempo: para o que ir viver 
num deserto literal ou de alpendres; 
em ermos, que não distraiam de viver 
a agulha de um só instante, plenamente. 
 
Exceção aos desertos: o da Caatinga, 
que não libera o homem, como outros, 
para que ele imagine ouvir-se mundos 
ouvindo-se a máquina bicho do corpo; 
para que, só e entre coisas de vazio, 
de vidro igual ao do que não existe, 
o homem, como lhe sucede num deserto, 
imagine sentir outras coisas ao sentir-se; 
embora um deserto, a Caatinga atrai, 
ata a imaginação; não a deixa livre, 
para deixar-se, ser; a Caatinga a fere 
e a ideia-fixa: com seu vazio riste. 
 
Ele ocorre vazio, o tal tempo ao vivo; 
e, como além de vazio, transparente, 
habitar o invisível dá em habitar-se: 
a ermida corpo, no deserto ou alpendre. 
 
Desertos onde ir ver para habitar-se, 
mas que logo surgem como viciosamente 
a quem foi ir ao da Caatinga nordestina: 
que não se quer deserto, reage a dentes. 

 

              Enfim, João Cabral vê o mar como um alpendre. Local do encontro, da espera, 

da passagem e do repouso. O tempo rema por instantes e o homem navega no mar. O 

mar é feito da substância de que são feitos os tempos. E é o mar, no seu enredo de 

acasos, destino e encontros que o artista cria. Como se, discretamente, sussurrasse as 

                                                 
404 CANDIDO, Antonio. “A literatura e a formação do homem”. In: Revista Ciência e Cultura. São 
Paulo: 24 (9), 1972, p. 806. 
405 MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2003, p.354. 
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histórias dos seus navegantes por entre as águas onde eles se encontram: “viver seu 

tempo: para o que ir viver”. 
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