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"Ha um contar de si no escolher,
no buscar-se entre 0 que dos outros,
entre 0 que os outros disseram... "

J.e. de Melo Neto

Afirmar-se a dimens30 intertextual da obra de Jo3o Cabral de
Melo Neto do pode constituir surpresa para qualquer estudioso da
obra desse autor, de tal modo essa dimensao eevidente. Prova disso e
que muitos dos criticos que se ocuparam de sua obra n30 deixaram de
se referir mesmo que rapidamente, a uma outra forma de intertextua
lidade ai manifesta. Na verdade, 0 que surpreende e 0 fato de essa di
mensao ainda nao ter sido objeto de um estudo sistematico especifi
co, apesar de sua imporWtcia na praxis do poeta.

o mesmo comentairio aplica-se igualmente adimensao interdisci
plinar da obra de J080 Cabral. De fato, embora 0 termo "interdiscipli
naridade" n30 tenha sido explicitamente utilizado com rel~ao asua
poesia1

, 0 fenomeno que designamos como tal tem merecido a aten
~ao dos criticos, mesmo que de modo esparso, e tambem nunca foi
objeto de um trabalho sistematico.

• Uma primeira versAo resumlda deste texto foi apresentada no 10

Congresso da Associa~Ao Brasileira de Literatura Comparada
(ABRAlIC). realizado em Porto Alegre (RS). de 10 a 4/6/88.
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A verifica~io de tais lacunas, aliada aatrll9io que as dimensoes
interdisciplinar e intertextual da obra de J. Cabral sempre exerceram
sobre nos, justificam 0 estudo que faremos da poesia cabralina, em
uma rapida excursio, mesmo sabendo que uma analise exaustiva da
materia exigiria um percurso bem mais extenso. Assim, sem nenhu
ma pretensao de esgotar 0 assunto, este ensaio apresenta-se, sobretu
do, como uma tentativa de levantamento e sistemati~io dos princi
pais modos pelos quais a intertextualidade e a interdisciplinaridade se
manifestam na obra de nosso autor.

Para isto, devemos lembrar, inicialmente, que a analise da poesia
de I.C. de Melo Neto - dos dois angulos que escolhemos -implica
eonsiderar sua produ~ao poetic&, antes de tudo, como um espll90 pri
vilegiado de intercambio, de diaIogo e, mesmo, de metamorfose,
pois, como se sabe, tanto a intertextualidade como a interdisciplinari
dade pressupoem a presen~a do "outro" no interior do discurso poeti
co. No easo de Joao Cabral, nao se trata apenas desse "outro" anoni
mo, implicito, 0 "outro" a que Bakhtine se refere, quando afirma que
a eria~ao artistiea nao pode ser analisada fora de uma teoria da aIteri
dade, ou quando eselarece que todo discurso edialogico por natureza,
de vez que mantem rela~oes de diAlogo com outro(s) discurso(s).2 0
que ocorre com a poesia de 1. Cabral e que pressupostos como os da
alteridade e do dialogismo - fundadores da teoria bakhtiniana - parti
cularizam-se e ai se manifestam de modo muito concreto. De fato, na
obra do vate pernambucano, na maioria das vezes, 0 "outro", 0 "fa
zer do outro", sao apontados, nomeados explicitamente pelo proprio
poeta au, entao, podem ser facilmente reconhecidos por um leitor cul
to.

Tais considera~oes permitem-nos afmnar que a leitura da obra de
Joao Cabral e uma leitura que se faz, de certa forma, segundo um pro
eesso de "mise en abyme ". Com isto, queremos chamar a aten~ao

para 0 processo de jogo de espelhos que a leitura de nosso autor im
plica: nos, leitores, lemos a obra de J. Cabral e, ao faze-Io, lemos a
leitura que 0 poeta severino faz da obra de outros artistas e poetas. E,
nos aspectos das praxis desses ontros artistas e poetas que 0 autor
pernambucano poe em evidencia em sua leitura, n6s, leitores de Ca
bral - um constante jogo de reflexos -, reconhecemos varias marcas
caracterizadoras de sua pr6pria praxis poetica. Pade-se, pais, aplicar
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ao poeta severino 0 que ele mesmo disse no poema "Para Selden
Rodman, antologista": "Hi um contar de si no escolher,lno buscar-se
entre 0 que dos outros;.:" (Mt, p.98)·. Como bem 0 pondera Secchin:
"0 olhar de antologista do poeta se traduz no exercicio de uma iden
tidade, no espaCio de uma ressonancia, na 'luva sosia' de que fala no
mesmo poema';).

Assim, recuperar 0 discurso do outro pela intertextualidade,
recuperar 0 fazer artlstico do outro pela interdisciplinaridade sao
processos particularmente caracteristicos de Joio Cabral de Melo
Neto, e constituem elementos basilares de sua poetica.

o exame desses dois procedimentos, tendo em vista a frequ!ncia
com que se manifestam na obra de Jolo Cabral de Melo Neto, permi
tirao que demonstremos a importancia dos mesmos na poetica do
vate pernambucano.

I·INTERTEXTUAUDADE

Por qualquerdas obra, do poeta pernambucano que se comece
sua leitura, os mais variados tipos,de rela~oes intertextuais via sendo
percebidos a cada instante. Assim, tentaremos antes de tudo, classifi
car tais relayoes, em algumas vertentes basicas, 0 que permitira que
as examinemos de modo mais sistematico. Nesse sentido, considera
remos as tres grandes vertentes de rela~oes intertextuais, a saber: a
heterotextualidade, a intertextualidade e a arquitextualidade.

* No presente estudo, utilizaremos as seguintes edi~Oes da obra poetica
de JoAo Cabral de Malo Neto:
1- Poeslas COl11pletas: 1940-1965. Rio de Janeiro, Jose Olympio, 1986,
4. ed.
II· Museu de tudo: poesla, 1966·1974. Rio de Janeiro: Jose Olympia,
1976,2. ed.
III • A Eseola das Facas. Rio de Janeiro: Jose Olympia, 1985.
IV - Agrestes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
V - Crime na Calle Relator. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1987.
Para evitar constante remissAo is notas. a maioria das cita~6es de poe
mas vira acompanhada - ao lado do texto poetico, ou no corpo do texto
anaJitico • dos tltulos do poema e da obra de que toram extraldos, bem
como do mjmero das ptlginas. As trAs primeiras edi~6es acima referidas
serao indicadas pelas siglasPC., Mt. e EF. Todos as gri10s das cita~es

dos textos poeticos de JoAo Cabral serAo de nossa autoria.
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Achamos importante assinalac que, paraesta etapa, privilegiamos al
guns pressupostos te6ricos de Gerard Qt,nettc sobre 0 asSUDto, embo
ra nem sempre adotemos sua terminologia4

• Iniciaremos, agora, nos
so estudo pelo levantamento das relacroes que denominamos hetero
textuais.

1. A HETEROTEXTUALIDADE
Por relac;oes heterotextuais, enteudemos aquelas que se estabele

cem entre os textos de Jola Cabral e textos de outros autores. Sob
esse rotulo, merecem ser salientados tres tipos principais de ocorren
cias: a alu510, a epfgrafe e 0 bipertexto.
- A alu510

A aluslo eusualmente umareferencia implicita a outra obra lite
rana ouartistica,a uma pessoa ou a urn acontecimento. Segundo Tyl
liard. a principal func;ao da aluslo e:

"adensar a significafilo de certas passagens, consistindo a
sua obliquidade em proporcionar ao texto um conteudo maior
do que 0 expresso na palavra, uma vez que tais palavras trarilo
amemoria ou/ro contexto, que conhecido pelo leilor, vira em
prestar-Ihes um sentidfJ adicional ':5

Ao longo da obra cabralina, a alusao constitui um procedimento
freqiiente. A titulo de ilustrac;ao, vejamos alguns exemplos desse tipo
de dialogismo na obra de nosso autor. Uma clara aluslo a Biblia
pode ser percebida na seguinte passagem de "Jogos frutais":

"Nilo es fruto 0 fruto
e nem para a Semente
te vejo muito". (PC., p.l8l)

Como nlio ver uma aluslio aobra de Gilberto Freyre, nos seguin
tes versos de Morte e vida severina?

". Cada casehre se torna
no mocambo mode/ar
que tanto celebram
as soci61ogos do lugar." (PC., p. 257)

Valery esta presente de diversos modos, na produy&o poetica de
J080 Cabral. Assim, pode-se perceber a presenc;a do Mestre frances,
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no poema "Cemiterio Pemambucano (Sio Louren~o da Mata)", pela
alusio ai contida • sobretudo nos dois primeiros versos • ao seu poe
ma "Cimitiere Marin":

"E cemiterio marinho
mas marinho de outro mar..." (PC., p.257)

- A epigrafe
A segunda variante de heterotextualidade, na obra de J. Cabral, e

a epigrafe. Euma forma de discurso paralelo: um "paratexto", no vo
cabulano de Gerard Genette6

. Entre as diversas fun~oes da epigrafe,
deve-se assinalar, sobretudo, como bem 0 mostrou Gilberto Mendon
~a Teles, a de:

"apontar, ao mesmo tempo, para dois oulros discursos:
para aquele a que serve de vestibulo e para aque/e de que pro
vem, funcionando como elemento de relaflJo do texto com 0

contexto e sendo, portanto, um dos indicadores culturais da
obra,:l.

Assim, a epigrafe constitui uma especie de orient~io que 0 autor
fomece ao leitor para a leitura dos seus textos. Vanas obras de J. Ca
bral vem precedidas de epigrafes reveladoras da inten080 do poeta:
Pedra do sono, 0 engenheiro, 0 Rio, Psitologia da Composi~io,

A Escola das Facas. Do mesmo modo, diversos poemas tambem sao
introduzidos por epigrafes. Tal e 0 caso, para ficarmos em poucos
exemplos, de "EI cante hondo" e de "ParMrase de Reverdy", em
Museu de tudo, ou de "A imagin~aodo poueo", em A Escola das
Facas,ou ainda de "Fabula de Anfion", em Psicologia da Composi
~io.

De fato, do dialogo entre a epigrafe e 0 texto de Joio Cabral sur
ge a primeira pista para a interpreta~ao do poema ou da obra, dai ex
traimos uma indic~ao da inten~io priineira do autor. Um exemplo
bastante ilustrativo dessa fun~ao da epigrafe e0 verso de Berceo, que
precede 0 poema 0 Rio: "Quiero que compongamos io e tit una pro
sa". Como bem 0 observa Marta de Sena: "a partir [dessa epigrafe]
(...) tem sido enfatizada a inten~ao prosificante da poesia de Cabral
como um todo, e especialmente desta composi~ao [0 Rio). Dessa
maneira, estaria ratificada a no~o de que a poesia cabralina eaquela
que 'procura' a prosa... ,,8.
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- 0 hipertexto
Finalmente, 0 terceiro tipo de heterotextualidadc que reconhece

mos na obra de J. Cabral e0 que chamamos, apoiada em Genette, de
hipertextualidadc. Por hipertextualidade entendemos a relaQio entre
um texto A com um texto B, anterior, de outro autor, que 0 texto A
evoca, sem 0 citar expressamente. Um dos primeiros exemplos dessa
ocorrencia, na produQio poeticacabralina, e 0 poema Os tres mal
amados. Praticamente nenhum critico, ao citar esse poema, deixa de
comentar a relaQ80 evidente que existe entre essa composiQ80 e 0
poema "Quadrilha" de Carlos Drummond de Andrade. Em Os tres
mal-amados, Cabral retoma os nomes dos personagens do referido
poema de Drummond: Jo80, Joaquim Raimundo, Maria e Teresa. 0
dialogo que 0 poema de Cabral estabelece com "Quadrilha" erefor
Qado pela epigrafe a Os tres mal-amadol, constituida pelos versos
iniciais do poema de Drummond.

Nessa categoria, tambem se inclui "Filbula de Anfion" que,
como 0 texto de Valery - Histoire d'Amphion - evoca 0 mito do he
r6i-musico/construtor. Tal e0 caso, tambem, de Morte e vida severi
na (um auto de Natal pernambut8no), que evoca outros autos de
natal- os autos pastoris pemambucanos do seculo passado -, segundo
testemunho do pr6prio Cabral a Fabio Freixeir09

.

Os leitores dos poemas "The country of the Houyhnhnms" e
"The country of the Houynhms (outra composiQ80)", em A eduea
~ao pela pedra, nao tern a menor duvida de que existe uma relaQ80
entre tais poemas c 0 livro As viagensde Gulliver. Nessas composi
Qoes de Cabral, atem da utiliZliQlo expressa - inclusive em ingles - de
urn trecho do titulo da 4- parte do livro de Swift lO

, pode-se perceber a
analogia que nosso autor sugere entre os nordestinos e os Yaboos 
seres humanos inferiores, criados pelo autor ingles.

E evidente que, num estudo exaustivo sobre a intertextualidade
na obra de J. Cabral, cada um dos excmplos supra-citados deveriam
seT classificados nos diferentes tipos de praticas hipertextuais propos
tas por Genette, especificando, tanto quanto possivel de que modo e
com que intenQ80 0 texto anterior foi utilizado por Cabral, ou seja em
que consiste 0 diillogo de J080 Cabral com os outros autores presen
tes em sua obra. Isto, no entanto, nos afastaria de nossa intenQ80 ini-
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cial que e, sobretudo, a de fazer um levantamento dos principais mo
dos pelos quais a intertextualidade e a interdisciplinaridadc se mani
festam nos poemas cabralinos.

Como 0 provam os exemplos que acabamos de citar, a intertex
tualidade, na obra de Joio Cabral, apenas na primeira das tres verten
tes basicas que assinalamos - a heterotextualdiade - aponta, seja por
meio da alusao, da epigrafe ou mesmoda evoclQio do texto de outro
autor, para a presenQa do "outro" nos textos cabralinos, num proces
so de intenso dialogismo.

2. A INTRATEXTUALIDADE
Por telaQoes intratextuais entendemos aquelas que se estabelecem

entre os textos de um mesmo autor, Aqui, consideraremos duas va
riantes principais: a paratextualidade e a intratextualidade propria
mente dita.
- A paratextualidade

Paratextos, segundo Genette, sao os titulos, subtitulos, intertitu
los, comentanos marginais e outros elementosdessa natureza que
acompanham os textos. Se aceitamos essa classific898o, a obra de
J080 Cabral esta permeada de paratextos. De fato, alem dos titulos es
pecificos dados 80S poemas ou as obras, e frequente, tambem, ai, a
presenQ8 de titulos alternalivos, como no poema 0 Rio, cujo titulo
vern seguido pela alternativa: "ou a rela~io da viagem que fo 0

Capibaribe de sua ..ascente acidade do Recife". Outto exemploa
ser lembrado ea variante "ou a serventia das ideias fixas", como ti
tulo alternativo de Uma faca so lamina.

Nio raro, os titulos dospoemas vem seguidos de expliclQoes ou
especificayoes parenteticas. Tal e ocaso da serie de poemas sobre os
cemiterios pernambucanos, cujos titulos vem acompanhados de suas
especific8Qoes geognlficas: "Cemiterio pernambucano (CustOdia)",
"Cemiterio pernambucano (Sao LourenQo da Mata)", 0 titulo do
poema "Duelo aPernambucana" tambem eseguido de comentario
colocado entre parenteses: "Creio que de uso perdido". Por sua vez,
"Terra provavel do autor anonimo do Cantar de Mio Cid" ea expli
caQiio que acompanha 0 titulo do poema "Medinacelli",

Os intertitulosconstituem, tambem, uma forma de intratexto bas
tante freqiiente na obra do poeta pernambucano. Obras como 0 Rio,
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o Ciio sem Plumas, Morte e vida severina, ou poemas como "Fa
bula de Anfion", "Diante da fotha branca", "Diptico" tem seus seg
mentos ou partes introduzidos por intertitulos. Em "FOOula de An
fion", por exemplo, a16m de as tres grandes divisoes do poema virem
anunciadas por intertitulos, ha netas marginais no inicio dos diferen
tes segmentos de cada parte.

Todos esses paratextos sao discursos paralelos ao texto - conside
rado em sua singularidade - mas, que, no entanto, mantem com ele
rela<roes constantes, ora anunciando-o, ora expHcando-o, ora colocan
do-se como marcos indicadores da rela~ao do texto com 0 espa<ro ex
traverbal que nele se concretiza.
- A intratextualidade propriamente dita

A intratextualidade propriamente dita consiste fia rela~iio que 0

poeta estabelece entre textos de sua propria autoria, sejam tais textos
poemas completos, partes de poemas diferentes, ou, ainda, partes de
urn mesmo poema.

Utilizando uma tecnica de paralelismo e/ou de permuta, 1. Cabral
retoma, com freqiiencia, na segunda estrofe de um poema, parte da
primeira estrofe, ou a mesma matriz de alguns versos. Assim, ora
contrapoe elementos pertencentes a dominios diferentes - como "Na
morte dos nos" - onde a primeira estrofe enroea a vegetayao, e a se
gunda estrofe enfoea 0 homem nordestino, evideneiando, atraves de
urn procedimento paralelistico, a diferen<ra de comportamento entre 0

homem e 0 vegetal, quando os nos secam:

Na morte dos rios

Desde que no Alto Sertao um rio seca,
a vegetafao em volta, embora de unhas,
embora sabres, intratave/ e agressiva,
faz a/to abeira daquele rio tumba.
Faz alto aagresslIo nata: jamais ocupa
o rio de ossos areia, de areia mumia.

2
Desde que no A/to SertlIo um rio seca,
o homem ocupa logo a mumia esgotada:
com bocas de homem para beber as pOfas
que 0 rio esquece, e ate a minima agua;
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com bocas de cac/mba parafazer sub/r
a que donne em /enfo/s, em fundos sa/as;
e com bocas de b/cho para mats rend/mento
de seufossar econDmico, de b/cho 109/co.
Verme de 1'/0, ao roer essa are/a mum/a,
o homem adianta os propr/os postumos. (PC., p.9)

ora mantem.os termos referentes aos elementos centrais do poe
ma, nas dUllS estrofes que 0 comp5em, invertendo a posi~io' de tais
termos. Este e, por exemplo, ocaso de "0 mar eo canavial" e de "0
canavial e 0 mar", onde 0 poeta estabelece uma relacrio, nOO apenas
entre uma estrofe e outra do mesmo poema, mas tambem entre os
dois poen.tas, mostrando a transferencia de aprendizagem que ocorre
entre os mestres/discipulos mar e canavial, e os limites dessa aprendi
zagem:

omar e 0 canavia/

o que 0 mar s/m aprende do canavla/:
a elocufOo horizontal de seu verso;
a georg/ca de cordel, ininterrupta,
narrada em voz e silenc/o paralelos.
o que 0 mar 1'100 aprende do canaviaJ:
a veemenc/a passional da preamar;
a m6o-de-pil60 das ondas naare/a,

, moida e miuda, pi/ada que pilar.

2.
o que 0 canavia/ s/m aprende do mar:
o «vanyar em /inha raste/ra da onda;
o espra/ar-se m/nuc/oso, de ltqu/do,
alagando cova a cova onde se alonga.
o que 0 canavia/ nilo aprende do mar:

, 0 desmed/do derramar-se do cana;
o ~omedimento do /al//Und/o do mar,
que menos lastradamente se derrama. (PC., p. 7)
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o canavial e 0 mar

o que 0 mar sim enstna ao canavial:
o avanfar em linha rasteira da onda;
o espraiar-se minucioso, de lIquido,
alagando cova a cova onde se alonga:
o que 0 canavial sim ensina ao mar:
a elocuf40 horizontal de seu verso;
a georgica de cordel, ininterrupta,
narrada em voz e silencio paralelos.

2.
o que 0 mar n40 ensina ao canavial:
a veemencia passional da preamar;
a m40-de-pi/40 das ondas na areia,
molda e miuda, pilada que pilar.
o que 0 c:anavial n40 ensina ao mar:
o desmedido derramar-se da cana;
o comedimento do latifimdio do mar,
que menos lastradamente se derrama. (PC., p.14)

Assim como nos exemplos supra-citados, 0 autor estabelece, com
frequencia, uma rela~aoentre dois poemas diferentes, sendo que um
dos poemas retoma 0 poema anterior, ora invertendo a posiyao de
uma das estrofes, ora retomando-a de maneira identica, introduzindo
apenas a altersyao de alguns de seus termos, quer invertendo-os, quer
substituindo-os por outros. Outras vezes, 0 poeta retoma uma parte da
estrofe, introduzindo versos diferentes na outra parte; ou, ainda, ao
contralio, mantem apenas um dos versos da estrofe, completando-a
com versos diferentes. Atraves da dinimica desses paralelismos, in
versoes, etc., as semelhanyas c diferenyas dos objetosenfocados, bem
como suas singularidades via sendo evidenciadas.

Benedito Nunes denomina tais textos "poemas emparelhados"ll.
Esses poemas aparecem, sobretudo, em A educa~io pela pedra. Sio
exemplos de poemas emparelhados: "Uma mineira em Brasi
lia"/"Mesma mineira em Brasilia"; "Coisas da Cabeceira, Reci
fe"I"Coisas da cabeceira, Sevilha"; "Comendadores jantan
do"/"Duas fases do jantar dos comendadores"; "Nas covas de
Baza"I"Nas covas,de Guadix".
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Talvez um dos exemplos mais interessantes de intratextualidade
propriamente dita, na obra de Cabral, seja 0 de um poema que remete
a outro, nao pela recnica de permuta dos exemplos anteriores, mas
por referir-se diretamente Ii mesma tematica tratada concretamente,
em um poema anterior, do proprio Joao Cabral, e pelo fato de 0 leitor
so conseguir atingir a plenitude significativa desse poema, se relacio
011-10 com 0 citado poema anterior. Trata-se da composi~io "Dois
P.S. a um poema", publicado em A Eduta~io pela Pedra, que cons
titui, de fato, como 0 faz um "post-scriptum", uma complementa~io,

um esclarecimento ao poema "Estudos para uma bailadora andalu
za", publicado em Quaderna.

3. A ARQUITEXTUALIDADE
A ultima vertente da intertextualidade que analisaremos, na obra

de Cabral, ea que designamos arquitextualidade. Por este termo, en
tendemos, com Genette, a rela~ao que se estabelece entre 0 texto pro
priamente dito de um autor e as referencias a tipos de discurso, mo
dos de enunciacrao, generos e formas litenirias presentes nos titulos e
subtitulos de obras ou poemas. Consideramos arquitextos, tambem,
os prefacios, posfacios e textos similares, desde que contenham a di
mensao metalinguisticaacima referida. Caso contrlirio, devem ser
considerados como paratextos, mantendo com 0 texto rel~5es de in
tratextualidade, se forem, eclaro, do mesmo autor da obra em ques
tao.

Assim como em Morte e vida severina, 0 subtitulo -indica que 0

que se vai ler eum Auto de Natal, virios poemas de Cabralindicam,
desde 0 titulo, 0 dominio literario a que pertencem. Ao longo de sua
obra, 0 poeta vai anunciando 0 genero ou a forma literliria do que se
vai ler. Assim acontece, por exemplo, com "Fabula de Anfioo",
com "Fabula de um arquiteto", com "Fabula de Juan Brossa"; as
sim acontece, tambem, com os poemas: "Autocritica", "Autobio
grafia de um so dia", "Descri~iode Pernambuco como um trampo
lim", "ParMrase de ReverdY", "Antiode", Pequena Ode mineral, e
outros poemas.

. Outro tipo de arquitexto sao as indica~oes metalingiiisticas paren
teticas, apostas ao titulo, como, por exemplo, "contra uma poesia dita
profunda", que explicita 0 teor metalinguistico de "Antiode". Os
poemas de Dois Parlamentos representam, tambem, bans exemplos
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desse tipo de arquitextualidade, quando, apos 0 titulo "Congresso no
poligono das secas", 0 poeta introduz a menc;io: "0 ritmo senador;
sotaque sulista", ou, ainda, quando ap6s 0 titulo "Festa na Casa-gran
de",o poeta introduz, entre parenteses, a indicac;ao: "ritmo deputado;
sotaque nordestino".

Um tipo particular de arquitexto e0 poema-prefacio, do pr6prio
autor, que abre a coletanea A Escola das Facas. Trata-se do poema
"0 que se diz ao editor a prop6sito de poemas".

Na verdade, os arquitextos sao paratextos, e poderiam ter sido in
cluidos nas relac;oes paratextuais, como um dos tipos de intratextuali
da~e. No entanto, preferimos sepanl-Ios em uma categoria diferente,
na medida em que, os termos que os compoem - ode, parurase, des
criyao, dililogo, autobiografia, flibula, etc. - sao termos metalingiiisti
cos e pertencem ateoria literaria. Assim, a relac;io que se estabelece,
por exemplo, entre a noc;ao de "fAbula" em "Fabula de um arquite
to" ou "Fabula de Anfion" e os textos que tais titulos anunciam im
plicam tambem uma relaetio entre a noc;ao de fabula existente no
glossano da teoria literana e a noc;io de fabula, tal como econcebida
por J. Cabral. Esta e a rwo pela qual, apesar de serem paratextos, es
sas formas de intertextualidade nao foram incluidas nas relayoes in
tratextuais, mas nesta ultima categoria, ados arquitextos.

Sem duvida, os exemplos que acabamos de citar, embora limita
dos, em cada caso, serviram, no entanto, para tomar patente a vane
dade com que 0 principio dialogico subjacente acriayao poetica de
Joio Cabral se manifesta. De fato, 0 autor constroi sua obra, por um
lado, atraves dos diferentes "dililogos" que representam formas di
versas de intertextualidade, e que foram acima enumerados e exem
plificados: dililogo entre seus textos e textos de outros autores; dililo
go entre seus proprios textos; dililogos entre seus textos e formas da
tradierao literaria. Por outro lado, nosso autor constroi sua obra, tam
bem, atraves de oUtras modalidades de diaIogos diretamente ligados
ao binomio criador/criayao, enfocando, sobretudo, 0 fazer artistico. E
desta segunda dimensio da obra do poeta pemambucano - a interdis
ciplinaridade - que nos ocuparemos agora.
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II • INTERDISCIPUNAILIDADE

No campo da Estetica, costuma-se falar de correspondencia entre
as artes. Nos territorios da Literatura Comparada, costuma-se estudar
a rela9aO entre a Literatura e as outras artes. Mas, em que campo si
luar, e como definir a rel89!O que se estabelece entre 0 "fazer" poesia
eo "fazer" pintura, 0 "fazer" poesia e 0 'l'azer" arquitetura?

Esse questionamento, no entanto, surge, quando se estuda a obra
de J080 Cabral de Melo Neto. Desse ponto de vista, devemos tratar,
agora, naa maisdo dialogo que J080 Cabral estabelece com algum
tipo de texto liteflirio ou de forma literaria, mas do dialogo que 0 poe
ta estabelece com escritores, pintores, escultores, em sua obra, na me
dida em que 0 "fazer" destes corresponde, de alguma forma, ao seu
proprio "fazer" de poeta: seu ideano estetico e/ou sua praxis. A con
cretude, a plasticidade, a lucidez, 0 rigor da composi980, por exem
plo, sao exigencias que nosso poeta demonstra claramente partilhar
com esses outros artistas. Poemas que ilustram esse tipo de dililogo,
embora concentrados em Museu de tudo (mais de cinqiienta por cen
to do livro), encontram-se disseminados por toda a obra de Cabral.
Tal e0 caso de "0 sim contra 0 sim", em Serial, que reune varios
poetas e artistas pllisticos, "Iuvas sosias" de Cabral: Marianne Moo
re, Francis Ponge, Miro, Mondrian, Cesano Verde, Juan Gris; tal eo
caso, tambem de "Fabula de um arquiteto", em A Educa~io pela
Pedra,o caso de "No Centenario de Mondrian", 0 caso de "A escul
tura de Mary Vieira" ou de "Exposi~aa Franz Weissman", em Mu
seu de tudo.

Para ilustrar esse tipo de dialogo do poeta pemambucano com
outros artistas, transcrevemos as estrofes de "0 sim contra 0 sim",
relativas ao pintorMondrian:

Mondrian, tambem, da mao direita
andava desgostado;
nao por ser ela sabia:
porque, sendo sabia, era faci!o
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Assim, nOo a trocou de brafo:
queria-a mais honesta
e por isso enxertou
outras mais sobias den/ro de/a.

Fez-se enxertar reguas, esquadros
e outros utensi/ios
para abrigar a mOo

a abandonar todo improviso.

Assim foi que e/e, amilo direita,
impos tal disciplina:
Fazer 0 que sabia
como se 0 aprendesse ainda. (PC., p.60)

o "sim" de Cabral em favor de Mondrian, 0 que nosso poema
aprova no "fazer artistico" desse pintor, e 0 que se percebe em seu
proprio fazer artistico, a partir de 0 engenheiro: a recusa do facit, da
improvisa~ao, a construtividade, a busea de disciplina.

Em outros poemas, ao eontrano, a presen~a de eertos artistas, nos
textos de Joilo Cabral, pode evideneiar, antes, uma recusa, do poeta
pernambucano a eertas formas de fazer artistico. Estee 0 caso de Van
Gogh, no poema "Diante da folha branca" (em Agreste), onde 0 poe
ta severino ve a atividade criadora do pintorcomo um "estupro" pra
ticado contra a "folba branea", pela violencia, nao s6 de suas cores
agressivas, como tambem, acreditamos, do movimento convulsivo de
seu pineel. Segundo Cabral, os exeessos da pintura de Van Gogh dio
"vertigem", fazem "perder pe na realidade" e "denteo de si mesmo".
Todas essas sao atitudes que nossopoeta, ao longo de sua trajeroria
poetica, reeusa. Os poemas "Anti-Char" e "Retrato de poeta", em
Museu de tudo, sao, tambem, exemplos de "recusas" dessa ordem,
por Cabral.

Aqui, ja nao estamos mais diante de uma rela~ao de texto para
texto, que e 0 que geralmente define as rel~oes intertextuais; nem es
tamos diante de um easo em que a cri~io literaria recupera lingiiisti
camente a represent~io pict6rica, a represent~io .arquitetoniea, a
representa~ao escultural. 0 que esta em questio nesses poem~ ~io e
a obra artistica como representa~io da realidade, mas 0 "ato" artisti-
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co responsavel pela obra final. 0 que esta em evidencia, aqui, e 0

POlEN - 0 ato de fazer -, ou a POitTICA - a ciencia do fazer.
Falar sobre a dimensao metalingiHstica da obra de Joao Cabral

seria superfluo, de tal modo esse aspecto de sua obra tem sido posta
em evideneia pelos eritieos. Nos mesmas, hli poueo, ao nos referir
mos as relayoes arquitextuais, nao estavamos apontando senao uma
das dimensoes metalingiiistieas de sua obra. E eexatamente pela am
plitude que essa dimensiio assume na obca - em suas vacias manifes
tayoes, mas sobretudo naquelas voltadas espeeifieamente para 0 fazer
poetieo, para a critica poetica - que aereditamos poder considerar
uma parte importante dessa mesma obra como uma Poetics - ou
como uma Poietica - no sentido em que Valery definiu tal diseiplina:

"Eu denominaria Poetica. ou antes. POl"etica, por um /ado.
o estudo da inven9Uo e da composi90o, 0 papel do acaso, 0 da
rej/exOo, 0 da imitafOo, 0 da cu/tura e do meio; por outro /ado,
a poletica compreende 0 exame da analise das tecnicas}proce
dimentos, instrumentos, materiais e suportes da a9ilo. ,J

Como se pode constatar, grande parte dos aspectos citados por
Valery, nessa definiyao de poietiea, sao os mesmos que mereceram
uma atenyao especial dentro da Poetica de nosso autor. Alias, as de
clarayoes de J080 Cabral sobre sua vocay80 critica, bem como 0 pro
prio fato de 0 poeta ter organizado uma eoletanea de seus pr6prios
poemas, dando-Ihe 0 titulo Poesia critica, demonstram que 0 poeta
severino esta plenamente consciente de que, em sua obra poetica, ao
lado do "poeta,,13, existe urn "eritico atuante" do ''fazerpoetico''.

Nesse sentido, 0 seguinte comentacio de Valery, onde este tenta,
de maneira conclusiva delimitar a nOy80 de poietica, poderia ser atri
buido ao nosso autor: " ... c'est enfin la notion toute simple de faire
que je voulais exprimer,,14.

Slio esses fatos que nos levam a ver os diferentes fazeres artisti
cos focalizados par Joao Cabral, nao como artes acabadas, mas como
disciplinas artisticas, eomo "modos" de produyao. Assim como a Li
teratura, enquanto arte, conta com um a disciplina, a poietka - que es
tuda 0 fazer Jiterario -, as diferentes artes: a pintura, a escultura, a ar
quitetura contaro tambem com disciplinas que estudam seus diferen
tes fazeres artisticos. Tais disciplinas chamam-se tambem poieticas.
Segundo Rene Passeron, que toma 0 termo em seu sentido pleno, a
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Poietica e. a promo~ao filos6fica das artes, d~ todas as aqes, ~nquanto
"f~r", enquanto"flrtificio"1S. .

Assim, eOl1siderando-seaobr~ d~ Joao CaJ>raleomo uma "disci
plina", uma "poietiea" eos diferentes "fu.eres arti$ticQs" focaliza
dos em sua obra,como tanU\S outras disciplinas- ou como "poieti
cas" - a relaltio quese estabelece entre elas ede real interdis.ciplinari
dade.

o
Cabe-nos assinalar, ainda, uma outra Dlodalidade de interdiscipli

naridade que se percebe, com freqiienei~, na obrado autor pernambu
cano. Trata-se, nao mais, da rela~ao que se estabelece entre a Poietica
cabralina e a de outras disciplinas artisticas, como a pintura,a eseul
tura ou a arquitetura. Trata-se, agora, da aproximal;ao sugerida entre
o "ofieio" do poeta e 0 de outros profissionais ou artersaos. A pri-

• ,. I .,

meira estrofe do poema "Catar feijio", publicado em A educa~ao

pela Pedra, ilustra bem essa outra dimensao interdiseiplinar da poe
sia de Cabral:

"C%rfeijl10 se limita com escrever:
joga-se os graos na agua do a/guidar
e as pa/avras nafo/ha de pape/;
e depois, joga-se fora 0 que boiar.
Certo, toda pa/avra boiara no pape/,
agua conge/ada, por chumbo seuverbo;
pois para c%r esse feijl1o, soprar ne/e,
e jogar fora 0 /eve e 0 oco, palha e eco." (PC., p.21122)

De fato, ao longo da obra de JoaoCabral, sao inumeros os poe
mas que focalizam 0 "fazer", os "oficias", das maisdiversas profis
soes. Para eitar apenas alguns exemplos, tal.e 0 caso das poesias: "0
engenheiro", em 0 Engenheiro, de "0 Ferr~e.irode Carmonsa",
em Crime na Calle Relator. Outro exemplo notavel desse tipo de in
terdisciplinaridade pode ser encontrado no poema "Peseadores per
nambucanos", publicado em Serial. Nesse·po~ma, sao as vanas artes
de pescar - do pescador de vara, do de tarrafa, do de covo, do de jere
re - que se assemelham as atitudes de diferentes tipos de poetas, dian
te do fazer poetico.
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Como ultima i1ustra~io desse tipo de interdisciplinaridade, na
produ~ao poetica de Cabral, lembraremos 0 poema "Alguns tourei
ros", publicado em Paisagens com Figural, e que merecc um desta
que especial. Nesse poema, as figuras do toureiro e do poeta se super
p3em. As diferentesmaneiras de tourear, evocadas pelo autor, repre
sentam, de fato, posturas de poetas, no ato da cria~ao poetica. A ulti
ma parte do poema, sobretudo, relativa ao toureiro Manuel Rodri
guez, pode ser considerada uma sintese do fazer poetico de Cabral, de
sua poetica:

"Mas eu vi Manuel Rodriguez,
Manolete, 0 mais deserto,
o toureiro mais agudo,
mais mineral e desperto,

o de nervos de madeira,
de punhos secos de fibra,
o de flgura de lenha,
lenha secade caatinga,

o que melhor calculava
o fluido aceiro da vida,
o que com mais precisoo
rOfava a morte em suaflmbria,

o que atragema deu namero
avertigem geometria,
deeimats Q emoflJo
e 00 susto peso e medido,

sim, eu vi Manuel Rodriguez,
Mano/ete 0 mais aseeta,
nl10 so cultivar suaflor
mas demonstrar aos poetas:

como domar a explostlo
com a mOo serena e contida,
sem deixar que se derrame
aflor que traz escondida,
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e como enttlo traba/h6-1o
com mtlo certa pouca e extrema:
sem perfumar suaflor,
sem poetizar seu poema." (PC., p.258/259)

Acreditamos que os exemplos apresentados ao longo deste ensaio
deixaram patente a variedade e a freqiiSncia com que a intertextuali
dade e a interdisciplinaridade se manifestam na obra poetica de Joao
Cabral de Melo Neto. bem como a importincia dessas dimensoes no
conjunto da obra. Tais fatos permitem-nos reiterar nossas observa
troes iniciais de que tais dimensoes devem ser incluidas. plenamente.
entre os principios estruturantes fundamentais da poetica cabralina. e
justificariam. alem deste estudo que esbotramos. um trabalho amplo e
exaustivo sobre 0 assunto.

Notas

1 - Pelo menos na bibliografia sobre 0 poeta a que ttvemos aeesso.

2 - Ver a esse respeito: Tzvetan Todorov. Mikhail Bakhtlne, Ie principe
dlaloglque. Paris, Seuil, 1981.

3 -In: Joto Cabral: a poesla do menos. SAo Paulo: Duas Cidades; Brasf
Iia: INl/Funda~Ao pr6-mem6ria, 1985, p.253.

4 - Tendo emvista a grande vanedade de tipos de relaoOes intertextuais, na
obra de JoAo Gabral de Melo Neto, \limo-nos fOrl,ada a recorrer a uma
terminologia igualmente variada para designar os diversos tipos e suas
variaoOes, difereciando-os uns dos outros. Embora tenhamos tomado,
com freq06ncia, a terminologia proposta por G. Genette, em Pallmpses
tes. La lItt6rature au second degr6. Paris, Seuil, 1982, nem sempre
nossos coneeitos dos diferentes fenOmenos intertextuais coincidem com
os dele. A1itls, para 0 que continuamos a chamar genericamente de rela
~6es Intertextuals ou Intertextualldade, Genette adota 0 termo trans
textualldade, isto ,: "tout ce qui Ie texte met en relation manifeste au se
crfltte, avec d'autres textes" (p.7). Neste caso, alteramos a terminologia e
ficamos com 0 coneeito. Genette reserva 0 termo intertextualidade para
urn dos tipos especfficos de transtextualidade.

5 - Apud Geir Campos. In: Pequeno Dlclon6rlo de Arte Poetlca. Rio de
Janeiro, Conquista, 1960.

6 - Op.clt., p.8.

7 - Cf. "Os Iimites da Intertextualidade", in: A ret6rlca do sll'nclo: teorla e
pr6t1ca do texto IIter6rlo. S60 Paulo: Cultrix: Brasilia: INL, 1970, p.28.

8 - In: Jolo Cabral. Tempo e Mem6rla. Rio de Janeiro: Antares; Brasilia:
INL, 1980, p.51.
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9 - Ct. "Depoimentos de JoAo Cabral de Melo Neto (adaptado a38 passoa)",
In: Oa razio Ii emoc;io II. Ensalos Roslanos, Outrosensalos e Ou
tros documentos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro; BrasrHa: INUMEC,
1971, p.191.

10 - 0 titulo completo da 48 parte do livro de J. Swift e: "A voyage to the
country of the Houyhnhnms". C1. Gulliver's Travels. London, Dent,
1966, p.233~

11 -ct. JoSo Cabr.1 de Mel0 Neto. Petr6polis, Vozes, 1974, p.136.

12 - ct. "Discours surl'esth~tique". In: Oeuvres. Paris, Gallimard (Bibliothe
que de Is PI~ad&),1957,von p.1311. A traducAo da citacAo 6 nossa.
Vertarn/:)~m a respeito,nos estudos: "Premiere lec;ondu cours de poeti
que", ,e "L'enseignement de la poetique au College de France", publica
dos no mesmo volume.

13 -Ernbora. JoAo Cabral afirme nAo gostar de ser chamado de poeta.
, "

14 - cr. "Premiere le~on du cours de poetique". Op.clt.. p.1343.

15 - Cf., "La poTetique". In: Recherches poYetlques I. Paris: Klinksieck,
1975, p.16.
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