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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar o modo como os poetas João Cabral de Melo 

Neto, Alberto Caeiro e Sophia de Mello Breyner Andresen reconfiguram, mesmo que de forma 

diversa, uma tradição lírica fundada na expressão dos sentimentos do poeta, ao realizar uma 

poesia em que a subjetividade é circunscrita em favor de uma realidade exterior. Na medida em 

que essa análise se baseia na construção de uma poesia que se caracteriza pela tensão, tanto o 

poeta brasileiro quanto os poetas portugueses tomam Cesário Verde como precursor de suas 

poesias, sendo este o primeiro aspecto em comum que apresentam. A partir de uma possível 

relação entre as obras dos poetas, visto partirem de um mesmo ideal de poesia, procura-se 

depreender como as obras relacionam-se de forma evidente, a exemplo do diálogo estabelecido 

entre João Cabral e Sophia de Mello por meio dos apontamentos dos próprios poetas, ou, de 

forma secreta, como na relação estabelecida entre João Cabral e Alberto Caeiro, em que o 

diálogo é criado a partir da análise, elucidando-se aspectos comuns entre eles. Para tanto, 

recorre-se ao texto O sujeito lírico fora de si, de Michel Collot (2013), a partir do qual se 

empreende a análise dos momentos formadores da obra de João Cabral, da obra completa de 

Alberto Caeiro e dos três movimentos da obra de Sophia de Mello, a partir de sua relação com 

o poeta brasileiro. As aproximações estabelecidas entre os três norteiam-se pelo descentramento 

do sujeito poético e pela consequente recusa da memória, pelo rigor de construção marcado 

pelos ideais de ausência do sujeito, de lucidez e concretude e, especificamente, pela alucinação 

na obra de João Cabral e Sophia de Mello. A partir do estudo dessa poesia que difere da poesia 

lírica subjetiva, constata-se também a construção da paisagem como caso particular de 

contenção da subjetividade, análise orientada pela obra Poética e filosofia da paisagem, 

também de Collot. Sem a intenção de apagar as diferenças que marcam de forma particular o 

projeto poético de cada um dos poetas, buscou-se consolidar as disposições em contrário 

segundo as afirmações deles próprios, depreendendo-se da análise uma poesia de interação 

constitutiva que associa estado poético e processo de construção.  

 

PALAVRAS-CHAVE: João Cabral de Melo Neto; Alberto Caeiro; Sophia de Mello Breyner 

Andresen; poesia brasileira; poesia portuguesa; tensão; paisagem 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work aims to investigate the way in which the poets João Cabral de Melo Neto, 

Alberto Caeiro and Sophia de Mello Breyner Andresen reconfigure, even if it is in a diverse 

form, a lyrical tradition founded on the expression of the poet's feelings, when performing a 

poetry in which subjectivity is circumscribed in favor of an external reality. To the extent that 

this analysis is based on the construction of poetry characterized by tension, both the Brazilian 

poet and the Portuguese poets take Cesário Verde as a precursor of their poetry, and this is the 

first common aspect that they present. From a possible relation between the works of the poets, 

seen starting from the same ideal of poetry, we seek to understand how the works of the 

mentioned poets are related in an evident form, such as the dialogue established between João 

Cabral and Sophia de Mello through the poets' own notes, or, in a secret way, as in the 

relationship established between João Cabral and Alberto Caeiro, in which the dialogue is 

created from the analysis, elucidating common aspects between them. For such, we use the text 

O sujeito lírico fora de si, by Michel Collot (2013), for the analysis of the formative moments 

of the work of João Cabral, of the complete work of Alberto Caeiro and of the three movements 

of the work of Sophia de Mello, from her relationship with the Brazilian poet. The 

approximations established between the three are guided by the decentralization of the poetic 

subject and the consequent refusal of memory, by the rigor of construction marked by the ideals 

of absence of the subject, the lucidity and concreteness and, specifically, by the hallucination 

in the work of João Cabral and Sophia de Mello. From the study of this poetry that differs from 

the subjective lyric poetry, we can also see the construction of the landscape as a particular case 

of containment of subjectivity, analysis guided by the work Poética e filosofia da paisagem, 

also by Collot. Without intending to erase the differences that mark the particularity of the 

poetic project of each of the poets, it was sought to consolidate the provisions to the contrary 

according to their own statements, understanding from the analysis a poetry of constitutive 

interaction that associates poetic state and construction process. 

 

 

KEYWORDS: João Cabral de Melo Neto; Alberto Caeiro; Sophia de Mello Breyner Andresen; 

Brazilian poetry; Portuguese poetry; tension; landscape 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese propõe examinar a relação de João Cabral de Melo Neto com Alberto Caeiro, 

heterônimo de Fernando Pessoa, e Sophia de Mello Breyner Andresen. Ainda que as afirmações 

de João Cabral sobre a sua relação com a literatura portuguesa apresentem contradições e se 

alterem consideravelmente conforme se estreitam suas relações com Portugal, seu 

conhecimento dessa literatura mostrou-se maior do que ele mesmo fazia supor. A partir desse 

pressuposto, procura-se investigar o modo como poetas como o próprio João Cabral, Alberto 

Caeiro e Sophia de Mello reconfiguram, mesmo que de forma diversa, uma tradição lírica 

fundada na expressão dos sentimentos do poeta, ao realizar uma poesia que se constrói a partir 

da tensão, circunscrevendo a subjetividade em favor de uma realidade exterior.  

João Cabral identifica-se com a literatura portuguesa por meio de Cesário Verde, fato 

evidenciado poeticamente em Serial, livro em que aponta o português como precursor no 

primado de uma poesia que mantém a tensão entre a objetividade e a subjetividade. No poema 

“O sim contra o sim”, João Cabral não só afirma o tom objetivo e a ausência de ornamentos 

retóricos de Cesário Verde, mas também evidencia, segundo Yokozawa (2016), o modus 

operandi do português, que é também seu próprio modo de fazer poesia. Em O guardador de 

rebanhos, Alberto Caeiro toma Cesário Verde como mestre e realça o visualismo de sua poesia, 

classificando-o como poeta artificial em virtude da diferença que se estabelece entre os dois.  

Desse modo, o fator comum entre as poesias de João Cabral, Cesário Verde e Fernando 

Pessoa (sobretudo a de Alberto Caeiro) parece ser a construção da poesia pela tensão, cunhada 

no trabalho com a visualidade. Partindo dessa relação e tendo Cesário Verde como precursor 

de João Cabral e Alberto Caeiro, este trabalho atenta para a complexidade das relações que se 

estabelecem entre João Cabral e Fernando Pessoa, relações essas que não se processam também 

sem tensões.  

A alusão à influência de João Cabral na literatura portuguesa nunca foi uma constante – 

talvez porque, como destaca parte da própria crítica brasileira, sua poesia é vista como estranha 

e distante da tradição do lirismo português e brasileiro, como o próprio poeta declara em 

entrevistas compiladas por Félix de Athayde (1998, p. 54): “O que limita as duas poesias, a 

portuguesa e a brasileira, é serem excessivamente líricas e, como tais, exclusivamente 

subjetivas. E, como subjetivas, correm o perigo de cair no sentimentalismo”. 

 Com essa afirmação e a ressalva de que Cesário Verde não é propriamente lírico, apesar 

de subjetivo, assim como Fernando Pessoa, é que João Cabral torna notória a forma pela qual 
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“descreve a realidade através da qual se sente a alma do poeta, não por transcrição abstrata” 

(ATHAYDE, 1998, p. 54), tal como nos poetas portugueses citados. Ou seja, a relação de João 

Cabral com a literatura portuguesa se dá pela criação de uma poesia que conjuga o objetivo e o 

subjetivo, incorporando a subjetividade sem descrevê-la. Essa incorporação o poeta brasileiro 

consegue quando trata de uma poesia que fala das coisas concretas, dirigindo-se à inteligência 

por meio dos sentidos.  

Em um depoimento concedido a Fábio Freixeiro em 1969, transcrito pelo entrevistador 

em terceira pessoa, João Cabral afirma que, além de seu conhecimento de literatura portuguesa 

ser restrito, de Fernando Pessoa, que é o grande poeta português, ele só teria lido um livro. Esse 

dado revela que ele privilegia outros portugueses em detrimento de Pessoa: “[D]e todas as 

literaturas, a que menos leu foi a portuguesa: Eça, Antônio Nobre, Fernando Pessoa (apenas 

Mensagem), é o que se lembra de ter lido” (FREIXEIRO, 1971, p. 184). 

  João Cabral posiciona-se pela negativa em relação a Fernando Pessoa ao afirmar nele 

a realização de uma poesia dita de inspiração. Por outro lado, não deixa de reconhecer e de 

valorizar a centralidade do pensamento na obra pessoana; destaca, pois, o fato de Fernando 

Pessoa pensar sentindo, especialmente na poesia de Alberto Caeiro, onde ocorre a sobreposição 

do pensamento, já que sentir é, para o poeta português, uma forma de pensar. 

 Em Fernando Pessoa e, por extensão, em Alberto Caeiro estabelece-se a negação do 

pensamento refutado pela racionalidade da imagem. Esse fator aproxima o fazer poético do 

português do fazer poético de João Cabral, que, ao tentar negar o tom lírico de sua poesia, acaba 

por reconfigurar a subjetividade, afastando-se da poesia de inspiração para enfatizar a tensão, 

optando pela representação da realidade exterior em detrimento da pura expressão dos 

sentimentos. A fuga da subjetividade em poesia lírica a que João Cabral se lança apresenta-se 

como uma aventura impossível, que culmina na reconfiguração da subjetividade.  

  Dada a grande extensão da produção poética de João Cabral, efetua-se um recorte a 

partir dos momentos formadores de sua obra no capítulo inicial, excluindo-se livros como Os 

três mal-amados, Paisagens com figuras, Dois parlamentos, Serial, Museu de tudo, Auto do 

Frade, Crime na Calle Relator e Sevilha andando. Apesar desses livros não integrarem a análise 

mais ampla da poesia de João Cabral, deles convoca-se poemas, nos dois capítulos seguintes, 

destinados à leitura aproximativa com Alberto Caeiro e Sophia de Mello. Em relação à poesia 

de Alberto Caeiro, considera-se os poemas de O guardador de rebanhos, O pastor amoroso e 

Poemas inconjuntos, em virtude também da extensão, já que sua obra se mostra reduzida em 

comparação à do poeta brasileiro. 
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 Se a aproximação entre João Cabral e Alberto Caeiro se dá especialmente pelo processo 

de realização de uma poesia em que a tensão é mantida,  tornando possível realizar uma leitura 

de confluências entre os poetas, em que o diálogo é criado no momento da análise, entre o poeta 

brasileiro e Sophia de Mello, pode-se dizer que a relação é de influência, já que ultrapassa a 

condição de análise e se estende não só à vida pessoal – já que se conheceram e mantiveram 

laços de amizade – mas também à obra de ambos como um todo, uma vez que se citam 

mutuamente. 

 O diálogo da obra de Sophia de Mello com o fazer poético de João Cabral mostra-se 

mais direto inicialmente em decorrência de um encontro entre eles no fim dos anos 1950 em 

Sevilha. Esse encontro e todos os outros que se seguiram entre os dois poetas acabou por 

reforçar os traços comuns já existentes em suas poéticas: a busca por uma voz anônima e o 

pacto com as coisas exteriores. Mesmo nutrindo grande admiração pelo fazer poético do 

brasileiro e pela maestria com que construía a sugestão de coisas, Sophia de Mello buscava 

particularmente a palavra cada vez mais colada ao visível, reforçando a visualidade alucinada 

própria de sua obra e que ela mesma identifica também nas poesias de João Cabral. 

Sophia compara a alucinação presente na obra do poeta brasileiro com a que Cesário 

Verde empreende em sua própria poesia, que se define num excesso de lucidez intencional que 

destrói, por força da claridade, a obviedade que a luz deveria evidenciar, ou seja, há uma noite 

não anunciada, mas que é tão implacável quanto a luz. Desse modo, ela também converge com 

João Cabral e assim como ocorre com Alberto Caeiro aponta Cesário Verde como precursor, 

fato confirmado não só pelos aspectos comuns que se depreende da leitura de suas poesias, mas 

também pelo poema em que ela o reverencia. 

 Ao partir da autodenominação dos poetas – João Cabral como poeta da razão e Sophia 

de Mello como aquela que escuta e escreve o poema que lhe é ditado por uma força outra –, é 

preciso considerar o fato de a portuguesa elucidar no fazer poético do brasileiro a presença de 

forças receptivas e a poesia nascida do subconsciente e ele, por sua vez, apontar em Sophia de 

Mello, a artesania do verso. A partir dessas disposições contrárias é que se torna possível 

realizar uma leitura de influências e confluências, em que além dos mesmos ideais de 

construção existentes entre o poeta brasileiro e Sophia, é possível visualizar a alucinação como 

meio de manutenção da tensão. 

 É possível dizer que, no Brasil, os estudos que abordam a relação de João Cabral com 

poetas portugueses partem do ano 2000, data em que pesquisadores começam a estabelecer 

aproximações entre a poesia do brasileiro e a de Fernando Pessoa e Sophia de Mello Breyner 
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Andresen. Tais estudos têm se apresentado profícuos no âmbito da literatura brasileira e 

portuguesa. A tese O fazer poético de João Cabral de Melo Neto e de Fernando Pessoa, de 

Olivo Bedin (2009), defendida na Universidade de São Paulo, apresenta considerações de 

contextualização histórica dos dois poetas, referenciando os principais fatos e fatores que 

contribuíram e influenciaram a projeção artística de ambos. Inclui-se aí a forma de construção 

da metáfora e a concepção do ato criador de cada um dos poetas.  

O texto “Fernando Pessoa e João Cabral: leitores de Cesário”, de Solange Yokozawa 

(2016), publicado no livro 100Orpheu, trata do modo como os poetas leem Cesário Verde e o 

identificam como precursor, bem como de algumas possíveis razões por trás das restrições que 

o brasileiro faz a Fernando Pessoa, apesar de reivindicar para si a mesma tradição. Ainda que 

Yokozawa examine as relações entre João Cabral e Fernando Pessoa, não há neste trabalho ou 

em qualquer outro analisado uma comparação entre o poeta brasileiro e o heterônimo Alberto 

Caeiro, de forma que a leitura que o presente estudo empreende entre os dois poetas é original.  

O artigo “A poesia de João Cabral de Melo Neto”, escrito pela própria poetisa e 

publicado em 1960 na revista Encontro, ainda que não componha uma leitura comparativa, 

além de ser um texto crítico, consiste na primeira leitura (crítica) de João Cabral por Sophia de 

Mello. O texto expõe não só o interesse da portuguesa pela poesia do brasileiro, mas também o 

quanto essa poética influenciaria sua escrita.  

Entre os trabalhos de maior peso no Brasil, a dissertação de mestrado Confluências entre 

João Cabral de Melo Neto e Sophia de Mello Breyner Andresen: poesia das coisas e espaços, 

de Micheliny Verunschk (2006), defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

trata das relações entre os projetos dos dois poetas no âmbito das coisas como objetos 

referenciais, sobrepondo o papel predominante da realidade e os modos de construção do espaço 

poético. Visto que Verunschk não destaca as afirmações dos poetas sobre seus respectivos 

modos de fazer poesia nem sobre as disposições em contrário, esta tese pretende abordar uma 

leitura aproximativa, na contracorrente dos estudos críticos no Brasil, da alucinação poética, do 

“informe”, que não escapa à poesia de ambos e é captado no processo de refiguração da 

subjetividade.   

Já a tese Figurações do apolínio e do dionisíaco nas poéticas de João Cabral de Melo 

Neto e Sophia de Mello Breyner Andresen, de Luiz Cláudio Luciano França Gonçalves (2011), 

defendida na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, apresenta uma análise 

comparativa cujos operadores críticos norteiam-se pelos impulsos apolínio e dionisíaco, 

remetendo a noções, ideias e conceitos que propõem um retorno à Grécia Antiga. Gonçalves 
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conclui que existe um impulso predominantemente apolínio na obra de João Cabral, enquanto 

na obra de Sophia de Mello verifica-se maior propensão para o impulso dionisíaco. 

O artigo “João Cabral de Melo Neto e Sophia de Mello Breyner Andresen: reflexões 

poéticas em torno da imanência”, de Francisco Saraiva Fino (2007), publicado na revista 

Germina, traz um entendimento dos poetas como artistas da linguagem e propõe a análise das 

reflexões metapoéticas em torno do ato criativo. Ademais, o artigo “A dança no mar histórico 

das palavras poéticas: João Cabral de Melo Neto e Sophia de Mello Breyner Andresen”, de 

Fernanda Rodrigues Galve (2012), publicado na revista Cordis, traça uma leitura de 

aproximações e mediações entre a práxis artística que comporta as dimensões política e 

histórica. 

O recente artigo “Uma faca só lâmina: a metáfora de invenção como metáfora absoluta”, 

de Renata Bellicanta Sammer (2017), publicado na revista Via Atlântica, apresenta uma leitura 

das relações entre os dois poetas. A autora propõe uma análise da poesia de João Cabral à luz 

da poetologia seiscentista que o poeta cultivou e partilhou no diálogo que estabeleceu com 

Sophia de Mello. A partir desse diálogo, busca-se observar de que modo a poesia cabralina se 

aproxima de uma filosofia da imagem por meio do estudo da metáfora absoluta, a metáfora da 

faca, com a qual o poeta brasileiro constrói o poema também sob o signo da imaginação, como 

sugere sua leitora Sophia de Mello. 

A crítica portuguesa também aborda o tema em questão, mesmo por meio de trabalhos 

de menor extensão. Pedro Eiras (2012), no artigo “Faca partilhada: Sophia de Mello Breyner 

Andresen e João Cabral de Melo Neto”, publicado na revista LyraCompoetics da Universidade 

do Porto e originalmente em A lenta volúpia de cair, de 2007, trata dos diálogos mais diretos 

entre os dois poetas, nos momentos em que suas poesias se tocam e se “enlaçam”. Rosa Maria 

Martelo (2014), no prefácio da quinta edição de O Cristo Cigano, também efetua aproximações 

entre a poesia de João Cabral e Sophia de Mello, identificando na poetisa o reconhecimento de 

que “a arte, como a vida, não pode excluir o inesperado, o informe” (MARTELO, 2014, p.  21). 

No prefácio à Obra poética de Sophia de Mello, Maria Andresen Sousa Tavares (2015), 

além de estabelecer as diversas ordens de relações que mantiveram os dois poetas, seja no 

âmbito da vida pessoal seja no fazer artístico, enfatiza uma visualidade alucinada que a poetisa 

afirmava no próprio fazer poético e que notava como fator comum no do amigo e em Cesário 

Verde. Desse prefácio em conjunto com a leitura do artigo “O ameaçado fulgor da imagem” de 

Manuel Gusmão, publicado em Actas do colóquio internacional (2011) é que se depreende o 
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entendimento do conceito de alucinação poética citado por Sophia e identificado não somente 

em sua obra, mas também na de João Cabral e Cesário Verde. 

A leitura que se propõe nesta tese integra um percurso de leitura e de aproximações 

sustentadas pela crítica, de forma que este trabalho soma-se à fortuna crítica existente ao mesmo 

tempo que aprofunda a questão da alucinação e do informe nos dois poetas. Para tanto, efetua-

se um recorte da obra poética de Sophia de Mello, dividida em três movimentos, dos quais o 

primeiro já é considerado pela crítica e os outros dois são estruturados de modo a estabelecer 

diferentes relações com a obra de João Cabral.   

O primeiro capítulo desta tese, “Modos de figuração da intimidade na poesia de João 

Cabral de Melo Neto”, trata inicialmente da discussão acerca da visão romântica do sujeito 

fundada na oposição filosófica entre o subjetivo e o objetivo, em que o conteúdo da poesia lírica 

é o sujeito poético concreto, ou seja, o eu do poeta. Ao construir sua poesia por diferentes modos 

de figuração da subjetividade, João Cabral liga-se a uma nova abordagem do lirismo e, 

consequentemente, do posicionamento do sujeito lírico que encontra suas raízes na poesia de 

Cesário Verde. 

Ao partir de um projeto poético em que poesia é construção, composição, ou seja, coisa 

planejada de fora para dentro, João Cabral furta-se da inspiração como forma romântica de base 

entusiasta, caracterizada pelo sonho que conduz o poeta inspirado a uma atitude meramente 

passiva. Engendra, pois, a tensão de forças opostas travada na folha em branco, em que constrói 

o poema como máquina de linguagem, numa busca permanente de novas formas de contenção 

e derramamento do eu. 

Inicia-se o primeiro capítulo com a abordagem de livros que indicam diferentes modos 

de figuração da intimidade, tais como Pedra do sono (1941); O engenheiro (1945); Psicologia 

da composição (1947); o tríptico do Capibaribe que será analisado em conjunto – O cão sem 

plumas (1950), O rio (1953) e Morte e Vida Severina (1956); Uma faca só lâmina (1956) e 

Terceira feira, em que se opta pela análise de Quaderna (1960) em virtude da introdução do 

motivo feminino em um estilo reconhecidamente cabralino. 

À Quaderna segue-se A educação pela pedra (1966), em que a voz impessoal é afirmada 

no trabalho com a linguagem, tornando-se, de todos os livros, aquele que melhor atinge o 

paroxismo da busca pela impessoalidade. Selecionou-se também A escola das facas (1980), 

livro em que a memória assume o protagonismo, já que o poeta imprime à poesia uma vertente 

intimista, ligada à sua vida pessoal. Se nos livros anteriores há um eu que se quer dar a ver 
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indiretamente, neste a subjetividade comparece de forma mais direta por meio de um sujeito 

que se assume autobiográfico, mesmo que sob nuanças muito particulares. 

Esse eu que se assume de forma mais evidente num discurso autobiográfico está ainda 

presente em Agrestes (1985), em que João Cabral suspende, ainda que com alguma ressalva, a 

economia que apresentou em relação à subjetividade dos livros anteriores. Nesse livro, as 

experiências vividas convertem-se em linguagem poética e o verso torna-se vestígio do estado 

reflexivo que tolheu a emoção, desnudando o processo de embate que o poeta sempre travou 

com a palavra poética. 

O segundo capítulo, “Das restrições de João Cabral à poesia de Fernando Pessoa e dos 

encontros possíveis com Alberto Caeiro”, parte do exame das complexas relações travadas entre 

João Cabral e a tradição literária portuguesa, uma vez que o poeta brasileiro se reconhece na 

literatura portuguesa por meio de Cesário Verde, abrindo-se a possibilidade de leitura entre o 

brasileiro e outros poetas da literatura portuguesa que também tiveram Cesário Verde como 

precursor. 

Fernando Pessoa, tal como João Cabral, reconfigura, num modo bastante diferente, uma 

tradição lírica que entende a poesia como expressão da memória e das experiências pessoais do 

poeta. Ao criar os heterônimos e uma memória para cada um deles, baseando-se não só na 

expressão de um eu empírico mas também em memórias ficcionais, Pessoa institui um dos 

paradigmas mais representativos de rompimento com a ideia de poesia lírica como expressão 

de memória e sentimentos de um homem. 

Partindo-se do reconhecimento das influências de base comum, como é o caso da poesia 

de Cesário Verde, norteada pela construção objetiva e pelo trabalho com a visualidade, torna-

se pertinente uma leitura de confluências entre a poesia de João Cabral e Alberto Caeiro. Tal 

leitura é pautada nas formas de modalização da subjetividade elucidadas no fazer poético de 

ambos e na tomada da paisagem como forma particular de contenção do eu. 

No que tange à análise da poesia de Alberto Caeiro a fim de verificar de que modo o 

poeta institui a poesia construída a partir da tensão, recorre-se ao O guardador de rebanhos, 

escrito entre 1911 e 1912, mas publicado somente em 1925 na Revista Athena, ao O pastor 

amoroso, escrito pouco depois do primeiro conjunto de poemas, e a Poemas inconjuntos, 

escritos em 1915, pouco antes da sua morte. Alberto Caeiro, na condição de heterônimo criado 

por Fernando Pessoa, apresenta-se não só como homem inventado, mas também como memória 

inventada, de forma que em sua poesia tudo se torna ficção.  
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 A partir da análise inicial, centrada nos modos de construção de uma poesia tensionada, 

envereda-se para o estudo do processo de desconstrução do construtivismo cabralino e do 

construtivismo do aparente projeto espontaneísta de Caeiro. De João Cabral selecionou-se 

Psicologia da composição, livro em que se institui plenamente a afirmação da poesia de base 

construtivista, A educação pela pedra, que, segundo o autor, apresenta-se como o livro mais 

planificado, e a conferência “Poesia e composição”, em que ele expõe a motivação do apelo ao 

construtivismo em sua obra. 

 Se em João Cabral, que se afirma poeta da razão e, por extensão, construtivista, é 

possível notar o quão parcial é essa afirmativa, em Alberto Caeiro ocorre justamente o contrário. 

O poeta declara-se espontaneísta e constrói um projeto fictício que deseja versar sobre a poesia 

da sensação, mas ao final mostra-se um poeta construtivista que apresenta uma interação 

constitutiva entre o “pasmo essencial” e a “consciência” no olhar poético que lança sobre o 

mundo, indiciando o caráter argumentativo assumido pelo eu. 

 Apesar de efetuarem um processo inverso de afirmação de sua poesia, João Cabral e 

Alberto Caeiro fazem coincidir um aspecto comum em suas poéticas: não chegam a abdicar de 

todo do pasmo inicial que caracteriza a inspiração que dá origem ao estado poético, mas 

afirmam-se pela forma de fazer poesia como poetas da razão e do pensamento. Rechaçando a 

linhagem mais tradicional da poesia lírica é que ambos partem para o trabalho com a 

visualidade, expresso pela concretude imagística como forma de espaçamento do sujeito pela 

paisagem e aparente contenção da subjetividade. 

 A análise da obra completa de João Cabral permite observar que a construção das 

paisagens se norteia prioritariamente pela imagem da Espanha e do Nordeste brasileiro. Dessa 

forma, seleciona-se o poema “Paisagem tipográfica”, do livro Paisagens com figuras (1956), 

que reverencia a paisagem catalã, e o poema “Paisagens com cupim”, do livro Quaderna 

(1960), que aborda a paisagem nordestina; abarcando-se, assim, os dois grandes eixos 

geográficos que regem a construção de imagens na poesia cabralina, com o intuito de observar 

como o sujeito lírico se dispersa na e pela paisagem. 

 De Alberto Caeiro aborda-se a concretude da imagem utilizada como recurso para a 

representação mais objetiva das coisas como esforço para reduzir a intervenção do sujeito a um 

simples ponto de vista tão neutro quanto possível, em que o pensamento não seja excluído, mas 

se sobressaia como atividade de ver. É a partir dessa premissa que se busca identificar na poesia 

de Caeiro a priorização da visão em detrimento dos outros sentidos, a qual, como imagem de 
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mundo, não se priva das ressonâncias interiores do sujeito lírico e de seus prolongamentos no 

imaginário.  

 De forma mais particular, propõe-se uma leitura comparativa entre a construção da 

paisagem do Capibaribe proposta por João Cabral em O cão sem plumas e da paisagem do Tejo 

proposta por Alberto Caeiro no poema XX de O guardador de rebanhos, elucidando o 

prolongamento do visível, ou seja, daquilo que o sujeito é capaz de captar do mundo pela visão, 

ao invisível, acessível apenas aos olhos da imaginação. O invisível, que se desenvolve na esteira 

do que Collot (2013b) chama de estrutura do horizonte, é condizente com o projeto fictício que 

Caeiro acaba por criar, gerando em sua poesia imagens de identificação imaginárias que 

ultrapassam a realidade circundante a fim de construir um novo mundo. 

 O terceiro capítulo, “João Cabral de Melo Neto e Sophia de Mello Breyner Andresen: 

das influências, leituras mútuas e confluências”, examina-se as relações da poesia de Sophia de 

Mello com a de Cesário Verde e Fernando Pessoa, poetas com quem João Cabral também 

mantém convergências poéticas, apesar das restrições que impõe a este último. Cesário Verde, 

além de precursor comum aos dois poetas, parece ser o poeta por meio de quem Sophia de 

Mello lê a alucinação conjugada à objetividade na poesia de João Cabral, como se observará 

em Ilhas (1989), livro em que o poema dedicado a João Cabral menciona a mesma alucinação 

percebida em Cesário Verde.  

O itinerário realizado pela obra poética de Sophia de Mello nesta pesquisa apresenta-se 

dividido em três movimentos, dos quais o primeiro, proposto por Gastão Cruz (2014), e os 

outros dois organizados segundo as relações da poetisa com João Cabral têm como objetivo 

aclarar as relações existentes entre os poetas. Sem descartar as divergências entre a obra de 

ambos, busca-se elucidar as convergências poéticas existentes por meio de uma leitura de base 

comparativa e que permite também a Sophia de Mello reconfigurar uma tradição lírica fundada 

na expressão dos sentimentos do poeta. 

O primeiro movimento identificado é composto por Poesia (1944), Dia do mar (1947) 

e Coral (1950), livros que antecedem o encontro de Sophia de Mello com João Cabral e, 

portanto, são escritos sem que ela tivesse tomado conhecimento da poesia dele, como declara 

em entrevista a João Almino em 1999, entrevista essa publicada na Folha de S. Paulo. Esse 

conjunto forma um tríptico fortemente unitário, apresentando identidade temática e estilística, 

e, apesar de caracterizar-se por uma poesia de forte recusa confessional, não deixa de revelar-

se, segundo Cruz (2014), como escrita de tom mais discreto e intimista.  
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Dentre esses livros surge já um outro, ainda que de forma vaga e difusa, em virtude do 

questionamento do sujeito lírico sobre sua própria identidade. Assim como ocorre em Pedra do 

sono (1941), de João Cabral, apesar de haver um embate entre a força do sonho e do sono que 

remete às confissões melancólicas de um sentimento de eu fechado em si mesmo, instaura-se 

desde já a polaridade entre sombra e luminosidade. 

O segundo movimento poético é composto por No tempo dividido (1954), Mar novo 

(1958), O cristo cigano (1961) e Livro sexto (1962), marcado pelo primeiro contato com João 

Cabral e sua obra. Esse movimento, caracterizado pela dicotomia entre um tempo dividido e o 

desejo de um tempo absoluto, impõe uma forte recusa da memória na medida em que esta, em 

vez de propiciar a recuperação da unidade, conduz antes à inclusão do “informe” e à desordem 

inicial da alma, tal como se observa, ainda que por meios diversos, em Pedra do sono.  

Os poemas de Sophia de Mello, nesse segundo momento de sua obra, apresentam um 

sujeito desejoso de limpar-se de si mesmo e de regressar da própria introversão, caracterizada 

pelo mergulho no mar. Por isso, o mar surge como “Reino de silêncio luz e pedra” 

(ANDRESEN, 2015, p. 435) e, consequentemente, como correlato de ausência do sujeito, da 

lucidez e da dureza, lições possivelmente aprendidas com João Cabral.  

Por fim, o último movimento poético agrupa Geografia (1967), Dual (1972), O nome 

das coisas (1977), Navegações (1983) e Ilhas (1989), e fecha o ciclo de livros que foram 

escritos e publicados posteriormente à influência que a poetisa recebera de João Cabral. A obra 

Geografia, de forte dimensão criadora, cuja estrutura se faz sob uma base metafórico-imagética, 

pressupõe a imagem do poeta como cartógrafo, que descreve o espaço com exatidão científica, 

imagem desmistificada quando se nota que as categorias espaço-temporais são recriadas 

mediante uma memória mítico-poética do sujeito. 

A poesia produzida nesse momento não só se relaciona com a poesia de João Cabral por 

meio do intento de conjugar inspiração e criação, mas também da clara intenção de resguardar 

as palavras do poeta de qualquer contaminação do eu, embora a subjetividade não seja banida 

do poema. A usina poética de Sophia de Mello, tal como a oficina de João Cabral, abarca a 

alucinação como excesso de lucidez por meio da perseguição de uma realidade que se deseja 

nua, da qual o poeta não se exclui, mas antes afirma sua própria interioridade voltada para fora. 

Conjuga-se nesse terceiro momento da obra de Sophia, o rigor de construção associado 

ao apelo à visão clarificadora do real, evidenciando o desejo de justiça nas relações entre o 

homem e o mundo que a poetisa sempre apresentou. Além de tratar de momentos de exaltação 

lírica como o amor e a infância, temas tão caros à Sophia, esse terceiro momento conjuga 
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inspiração e criação sem dividi-las com nitidez, uma vez que essas forças se encontram em 

tensão. Embora Sophia de Mello declare ser o poema algo espontâneo, que lhe acontece como 

que ditado por uma força outra, ideia confirmada pelas inúmeras entrevistas que concedeu, isso 

não exclui a artesania do verso, como bem percebeu João Cabral em “Elogio da usina e de 

Sophia de Mello Breyner Andresen”. 

Eis a dualidade que dá nome a Dual, um dos livros desse terceiro movimento, em que 

as forças receptivas que originam a poesia nascida do subconsciente e associada a artesania 

traduzida na lucidez multiforme que recorre com certa frequência à mesma rede de símbolos 

que motiva toda sua escrita. Sabendo-se que Sophia de Mello busca em Dual não um sentido 

de existência múltipla de contrários, mas uma dualidade que visa à unidade, sua poesia, tal 

como a de João Cabral, faz convergir trabalho de arte e inspiração de que O nome das coisas 

dará exemplo.  

Neste livro, Sophia de Mello conjuga o rigor de construção solar e o espantoso 

sofrimento do mundo, estabelecendo, pela necessidade de planejamento de construção, uma 

relação com O engenheiro, de João Cabral. O livro propõe uma presentificação do real a fim de 

relacionar o diálogo poético com o social que se apresenta numa corrente subterrânea. Tal como 

em O engenheiro, o ideal de construção mostra-se sob o signo da claridade, do rigor e da 

concretude, fazendo emergir o lirismo da depuração lógica, ou seja, da necessidade de ascese 

imposta ao poeta por ele mesmo.  

Ilhas, último livro do terceiro movimento, em que consta a dedicatória de Sophia a João 

Cabral e a Cesário Verde, reforça a ideia de alucinação poética que ela também afirma na sua 

poesia e parece ser o que evidencia com maior clareza uma poesia construída sobre a tensão. 

Declarado como antipoesia por Clara Crabée Rocha (1990), em decorrência do forte pendor 

para a disciplina de “aguda justeza” notada também em João Cabral e do “falar limpo” de 

Cesário Verde, o livro traz uma noite não referida por trás da qual há um excesso de lucidez 

intencional que destrói, por força da claridade, a obviedade que a luz deveria evidenciar.  

Os livros de Sophia de Mello que se seguiram a esse terceiro movimento, Musa (1994) 

e O búzio de cós e outros poemas (1997), ainda que construídos sob os mesmos temas e motivos 

dos livros iniciais, não integram a análise no itinerário pela obra de Sophia, visto Poesia, Dia 

do mar e Coral já terem sido amplamente abordados. Também se distanciam do intento desta 

pesquisa, o de elucidar os modos pelos quais a poetisa supera a subjetividade de cariz 

romântico, negando a claridade como condição exclusivista da razão, já que Ilhas, momento de 



22 
 

reverência máxima a Cabral e Cesário Verde, se apresenta como ápice de uma leitura de 

influências e confluências. 

No terceiro e último tópico do capítulo “Estudo da paisagem: Pernambuco em João 

Cabral e o Algarve em Sophia de Mello”, realiza-se o estudo da representação imagética a partir 

da realidade concreta de cada um dos poetas. Ao considerar o descentramento do eu a partir da 

representação dessas duas realidades exteriores de onde parte a memória da infância dos poetas, 

tema que se afirma, por sua vez, estritamente lírico, é possível observar como se deu a crise da 

figuração romântica na paisagem. 

Desse modo, ao articular-se o estudo de descentramento do sujeito lírico, que ocorre por 

meio da paisagem como caso particular de reconfiguração da subjetividade, foram selecionados 

poemas de ordem memorialística, característicos da poesia lírica tradicional que se apoia nas 

recordações do poeta, a fim de observar como se dá esse processo de modalização da 

subjetividade do sujeito nos dois poetas por meio da paisagem.  

De João Cabral selecionou-se o poema “Descrição de Pernambuco como um 

trampolim”, de A escola das facas (1980), e de Sophia de Mello a parte I “Ingrina” e a parte II 

“Procelária” de Geografia, como partes complementares para a configuração de uma visão mais 

completa de Pernambuco em João Cabral e de Portugal em Sophia de Mello. O intento deste 

tópico, apoiado na teoria da paisagem de Collot (2013b), é mostrar como os poetas, ao resgatar 

uma paisagem institucionalizada pela memória, desfiguram-na pela reflexão crítica que se 

distancia da memória original não só pelo tempo, mas também por uma racionalidade voluntária 

própria do poeta que se projeta para fora de si, como diria Collot (2013a), para com isso 

refigurar a paisagem no sentido oposto ao da recordação. 
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1. MODOS DE FIGURAÇÃO DA INTIMIDADE NOS POEMAS DE JOÃO CABRAL 

DE MELO NETO 

 

Objetivando tratar de semelhanças e pontos de contato entre a literatura portuguesa e a 

obra de João Cabral de Melo Neto sob uma perspectiva de aproximações, faz-se necessário 

observar as complexas relações que se estabelecem entre o poeta brasileiro e essa tradição 

literária. A partir da leitura da obra de João Cabral é possível entrever que o poeta toma 

consciência de certa proximidade entre o seu modo de fazer poesia e o existente na literatura 

portuguesa por meio de Cesário Verde. Tal fato fica evidenciado em Serial, livro em que Cabral 

aponta-o como precursor em privilegiar a realidade concreta numa poesia que se constrói pela 

tensão, fazendo com que o poeta não só se reconhecesse em Cesário, mas o considerasse um 

dos maiores poetas da literatura portuguesa. 

Se como afirma o próprio João Cabral em entrevista transcrita por Fábio Freixeiro (1971, 

p. 190), Cesário apresenta-se a ele como uma influência, é preciso ressalvar que essa influência 

se dá de forma “reforçativa”. Isso porque na ocasião em que o leu, João Cabral já tinha uma 

forma de escrever que lhe era bastante própria, e a influência apenas reforçou traços de escrita 

que já era comum na sua poética, incluindo aí uma visão voltada para a realidade exterior em 

lugar da exteriorização dos sentimentos do poeta, que constituem aspectos que Cabral destaca 

na poesia de Cesário Verde justamente por ser um valor na sua própria poesia.  

Situando-se na tradição da poesia lírica representada por um conceito romântico 

hegeliano que perdurou por tempo significativo e que entende a poesia como expressão direta 

dos sentimentos e da subjetividade do poeta, é relevante considerar que o fato de que Cesário 

se volta a uma realidade que lhe é exterior, serve-lhe apenas como ponto de partida para tratar 

de seus próprios sentimentos. Dessa forma, o poeta não só instaura um novo modo de fazer 

poesia, mas também reformula o conceito romântico de poesia. 

Na obra de Cabral pode ser observado um momento particular de reverência à poesia de 

Cesário Verde, no poema O sim contra o sim, de Serial (1961). Nesse poema que se caracteriza 

por uma leitura conjunta de seus mestres, que Merquior (1996, p. 115) vai chamar de “os 

grandes ‘objetivos’, os partidários das coisas” destacam-se Francis Ponge, Marianne Moore, 

Cesário Verde e Augusto dos Anjos, bem como pintores como Miró, Mondrian, Juan Gris e 

Jean Dubuffet. 

João Cabral no poema destinado a Cesário Verde, conceitua pictoricamente o literário, 

segundo Antonio Carlos Secchin (2014), desvelando a escrita que se depreende na pintura ou 
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nas coisas que se mostram ao olhar. Transcrevendo somente a parte da série transcrita e 

destinada a Cesário é que, segundo Solange Yokozawa (2016), Cabral ao ler poética e 

criticamente o modus operandi do poeta português, também se remete ao seu próprio modo de 

fazer poesia: 

  

Cesário Verde usava a tinta 

        de forma singular: 

        não para colorir, 

apesar da cor que nele há. 

 

Talvez que nem usasse tinta, 

         somente água clara, 

         aquela água de vidro 

que se vê percorrer a Arcádia. 

 

Certo, não escrevia com ela, 

       ou escrevia lavando: 

       relavava, enxaguava 

seu mundo em sábado de banho. 

 

Assim chegou aos tons opostos 

       das maças que contou: 

       rubras dentro da cesta 

de quem no rosto as tem sem cor. 

(MELO NETO, 2008, p. 275) 
 

Aqui, João Cabral faz menção ao aspecto visual da poesia de Cesário, com a ressalva de que 

ele não usava tinta, já que tal como o poeta brasileiro sempre desejou uma poesia mais objetiva1, 

e a tinta poderia mascará-la. Desse modo, a metáfora do processo de escrita como pintura é 

desmantelada, já que apesar de coerente dada a plasticidade das poesias de Cesário, apresenta-

se contestável sob o aspecto da objetividade desejada na construção de suas poesias e o fato da 

tinta ser um meio de mascarar a realidade e, portanto, afastar-se da objetividade. João Cabral 

estabelece, deste modo, o processo de desagregação da metáfora da tinta como se observa nos 

versos: “Talvez que nem usasse tinta, / somente água clara, / aquela água de vidro [...]” tal como 

menciona Benedito Nunes (2007). 

 Não bastando a clareza da transparência do vidro, que por reflexo pode emitir a imagem 

do eu, da qual tanto o poeta português quanto o poeta brasileiro sempre desejou se desvincular, 

já que almejavam uma poesia mais objetiva, Cabral continua buscando no poema uma imagem 

                                                           
1 Nesta tese a expressão “poesia objetiva” versa sobre a poesia que se caracteriza pela manutenção da tensão entre 

a objetividade e a subjetividade. Isso porque ainda que os poetas ao se auto definir, desejassem opor “poesia 

objetiva” à “poesia de inspiração” sustentada pelos românticos, nenhum deles desvinculou-se de fato da 

subjetividade, como é possível perceber pela análise.  
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mais depurada com que pudesse caracterizar a escrita de Cesário: “escrevia lavando:/ relavava, 

enxaguava”.  

 Na última estrofe, Cabral faz uma alusão ao poema “Num bairro moderno”, de Cesário 

Verde (2006, p. 110), em que o sujeito lírico ao revés do que se espera da atitude do homem 

moderno, caminhando para o trabalho demora-se a olhar o bairro por onde passa e, sobretudo, 

a rapariga que é mencionada posteriormente nos versos: “A pobre afasta-se, ao calor de agosto, 

/ Descolorida nas maçãs do rosto”. Esses são os versos que João Cabral também menciona em 

nota de rodapé na estrofe final do poema e que explica a forma de compor de Cesário. 

 Referindo-se à plasticidade da composição, João Cabral escreve os versos finais, “das 

maçãs que contou: / rubras dentro da cesta / de quem no rosto as tem sem cor”, para serem lidos 

como possíveis desdobramentos dos versos de Cesário, explicando consequentemente os versos 

iniciais do poema: “Cesário usava a tinta / de forma singular: / não para colorir”. Deste modo, 

o poeta brasileiro afirma que Cesário, ao invés de mascarar a realidade por meio do colorido, 

antes o retira “descoloridas” para desmascará-la, criando tons opostos por meio dos quais 

elabora sua escrita pela falta.  

 Assim, é possível afirmar que na escrita de João Cabral de Melo Neto apresenta-se a 

mesma justeza de observação da poesia de Cesário Verde que também aproxima o poeta 

brasileiro da poesia de Fernando Pessoa. Segundo José Guilherme Merquior (1996), assim 

como ele, Cabral sabe que não existe mistério nas coisas e por sabê-lo é que ambos gastam 

esforços em buscar o lado oposto da face habitual. É cunhando uma poesia caracterizada pela 

manutenção da tensão, apoiada na realidade concreta e nas coisas, que a poesia de João Cabral 

se aproxima do fazer poético de Cesário, e reconfigura também o conceito de lírica, ligada a 

perspectiva hegeliana, que entende a poesia como produto essencialmente subjetivo. 

A visão romântica do sujeito trata da divisão dos gêneros literários fundada na oposição 

filosófica entre o subjetivo e o objetivo, em que o conteúdo da poesia lírica é o sujeito poético 

concreto, ou seja, o eu do poeta. Ao considerar os diferentes modos de figuração da 

subjetividade em João Cabral de Melo Neto, abre-se uma nova abordagem do lirismo e do 

posicionamento do sujeito lírico que se apresenta como o próprio Cabral bem o definiu como 

um sujeito artificial, ao dizer: “eu sou um poeta artificial, eu não sou um poeta romântico, eu 

não tenho nada espontâneo” (MELO NETO, 2008, p. XXXI).  

João Cabral concilia a presença gramatical do eu, existente de forma abundante em Pedra 

do sono (1941) e presente, ainda que com menor ênfase, em O engenheiro (1945), com a 

exigência estética da objetividade que pode ser entrevista em Psicologia da composição (1947). 
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Pedra do sono já apresenta, segundo Antonio Candido (2002), o rigor construtivista que se 

define com mais clareza em O engenheiro, mas é somente em Psicologia da composição que a 

exigência estética da objetividade se firma e dá início ao primeiro grande momento de reflexão 

metalinguística na obra cabralina, desvinculando aparentemente o gesto criador dos traços 

autobiográficos forjados na criação de um eu impessoal.  

A figura recorrente da folha em branco em Psicologia da composição assumirá o ideal de 

clareza como representação da razão, como se observa no poema II de “Psicologia da 

Composição”: “esta folha branca / me proscreve o sonho, / me incita ao verso / nítido e preciso” 

(MELO NETO, 2008, p. 69), no qual o poeta põe em evidência a luta que trava entre a razão 

representada no branco asséptico da folha e a emoção representada pela imagem do sonho 

proscrito, ou seja, sonho banido do poeta que dará origem ao verso em que figura já o 

cerceamento da subjetividade em favor da construção.  

Essa folha em branco já não é mais a folha em branco de “A lição de poesia”, d’O 

engenheiro, que embora travasse uma luta entre razão e emoção, aceitava, contudo, “qualquer 

mundo”. Agora a folha em branco bane o “sonho” do poeta para aderir ao ideal de claridade, 

correlato da razão: “eu me refugio / nesta praia pura / onde nada existe / em que a noite pouse” 

(MELO NETO, 2008, p. 69). O rechaçar do sonho conduz no poema à exclusão da “noite” e, 

sem a presença desta, cessa toda fonte de inspiração do poeta, que já não pode mais enveredar-

se para a escrita pessoal, para o exercício da própria experiência identificada como “o fluir / de 

meu tempo” (MELO NETO, 2008, p. 70). 

A partir da reflexão metalinguística no poema, ou seja, do exercício de construção que o 

poeta desvinculará, mesmo que aparentemente, o gesto criador do traço de sua pessoalidade, 

produzindo a criação de um outro eu já que se quer impessoal. A depuração das marcas de 

subjetividade que ocorrem a partir da exclusão do sonho e da noite tornam-se precedentes para 

uma outra forma de depuração que se dá no momento de construção, a depuração da linguagem 

como pode ser observado no poema V de “Psicologia da Composição”: “vivo com certas 

palavras, / abelhas domésticas” (MELO NETO, 2008, p. 71). Abrindo-se ao momento de 

composição poética não há mais uma natureza que se apresenta como ícone da inspiração, mas 

um mundo mineralizado, decorrente da razão, como é possível entrever no poema VII, em que 

o poeta diz que “é mineral o papel / onde escrevo / o verso; o verso / que é possível não fazer” 

(MELO NETO, 2008, p. 72).  

A mineralização ganha seu mais alto ponto de representatividade na figura do deserto que 

agora o poeta cultiva, enquanto silêncio e secura, se apresentando adequado à feitura do poema. 



27 
 

O poeta correlacionando à atividade de construção poética ao labor quer-se lavrador para 

“cultivar o deserto” (MELO NETO, 2008, p. 73). Cultivar a forma do vazio, em que se sabe da 

anterior existência de um eu, que agora destituído de si também se mineraliza na imagem da 

folha em branco, representação da ausência asséptica do eu. 

A desvinculação do eu no ato de criação ocorre apenas aparentemente porque apesar de 

entre O cão sem plumas (1950) e A educação pela pedra (1965) haver, segundo Benedito Nunes 

(2007), um período de construção que incorpora o processo de crise interna do sujeito ao 

processo poético, os sentimentos do poeta não desaparecem, antes são atingidos pelo processo 

de depuração da linguagem, esvaziando-se e fazendo com que percam sua aparência empírica, 

reduzindo voluntariamente os índices de individualismo.  

É possível entrever esse processo no livro Uma faca só lâmina, publicado em 1956, 

período que se situa entre os dois livros supracitados, em que não se vê a evocação de nenhum 

sentimento pessoal, mas uma sensibilidade afetiva voltada à inquietação que se apresenta nas 

imagens selecionadas – a bala, o relógio e a faca, constituindo o “informe”, ou seja, os restos 

desse estado afetivo particular que foram esvaziados para que se pudesse atingir o ideal de 

poesia buscado pelo poeta.  

Em O cão sem plumas a problematização da imagem é a estratégia a que o poeta recorre 

para aproximação mais profunda com real, já em Uma faca só lâmina o direcionamento para a 

realidade é abordado por um discurso metalinguístico, que se constrói a partir do exercício de 

uma linguagem de carência. Conforme aponta João Alexandre Barbosa (1975), ao invés de 

esconder o objeto pelo uso da metáfora, procura mostrá-lo pelo mecanismo com que o articula. 

Se nos livros anteriores a carência foi aprendida a partir da realidade nordestina e espanhola 

percebida pelo poeta, neste livro ocorre a tematização da carência enquanto forma imitada pelo 

poeta, construindo um conceito de ausência: “seja bala, relógio,/ ou a lâmina colérica,/ é 

contudo uma ausência/ o que esse homem leva” (MELO NETO, 2008, p. 182). 

Considerando a estrutura do livro, a presença de um prólogo, identificado nas oito 

primeiras estrofes do poema transcritas em itálico, constitui-se numa apresentação dos termos 

pelos quais o poeta discutirá o conceito de ausência, que se deu por intermédio da linguagem. 

Segundo Barbosa (1975), a ausência é conquistada na medida em que, a partir das imagens 

utilizadas para a construção da conceituação, nada resta se não o que já era imagem de ausência. 

Dessa forma a imagem da faca se sobressai porque aponta para a apreensão de uma linguagem 

de carência: 
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Por isso é que o melhor 

dos símbolos usados 

é a lâmina cruel 

(melhor se de Pasmado): 

 

porque nenhum indica 

aquela ausência sôfrega 

que a imagem de uma faca 

reduzida à sua boca, 

 

que a imagem de uma faca 

entregue inteiramente  

à fome pelas coisas 

que nas facas se sente. 

(MELO NETO, 2008, p. 182) 

 

Depois de destituída a necessidade da presença da imagem para a nomeação do objeto, a partir 

da ideia de uma faca que seja “só lâmina”, o poeta, segundo Barbosa (1975), vai conquistando 

o humano na medida em que aprende com o objeto. Depois da imagem da faca ser expandida à 

lâmina, ela passa a ser o nome com que também se designa a imagem da bala e do relógio: “que 

a vida dessa faca/ se mede pelo avesso: seja relógio ou bala,/ ou seja a faca mesmo” (MELO 

NETO, 2008, p. 183).  

Sendo assim, ao se buscar a imagem capaz de conceituar a ausência que pode ser 

observada como modo de figuração da subjetividade, volta-se à interiorização radical do 

homem e não do eu. Segundo Barbosa (1975), o homem é obrigado a assumir uma posição 

desperta e lúcida ante a realidade, obstruindo tudo que nele se volta ao sono e ao vago. Desse 

modo, o homem tal como a faca está suscetível à perda do estado de vigília, que nela se dá pelo 

desaparecimento do poder de corrosão: “pois essa faca às vezes / por si mesma se apaga. / É a 

isso que se chama/ maré-baixa da faca. / Talvez que não se apague/ e somente adormeça” 

(MELO NETO, 2008, p. 185). Segundo Secchin (2014), quando o estado de vigília é suspenso 

em favor do estado de sono, a faca retoma o cabo que lhe descaracteriza, uma vez que ameniza 

o potencial de corte que lhe define. 

É a partir dessa premissa que se observa que o poeta transfere a lição da faca para a própria 

atividade poética, já que o homem, assim como a faca, apaga-se do texto apenas 

momentaneamente, mas pode a qualquer momento retomar sua subjetividade e instituir sua 

presença que ele deixa implícita. Segundo Barbosa (1975), a forma conquistada, aquela da 

ausência que a lâmina da faca representa, pode ser imitada pelo poeta, já que na imagem da 

faca, a lâmina e a linguagem estabelecem uma relação de dependência, pelo vínculo da 

ausência.  
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A ideia de que a faca “adormece”, análoga à posição do poeta ao escrever o poema, 

fortalece-se na medida em que o quinto seguimento do poema recupera uma segunda forma de 

desgaste da faca, aquele ocasionado pelo contato com o espaço externo, mostrando, segundo 

Secchin (2014), que o melhor antídoto contra a decadência é a interiorização: “forçoso é 

conservar/ a faca bem oculta, / pois na umidade pouco / seu relâmpago dura” (MELO NETO, 

2008, p. 186). Tal como a faca, o poeta se torna suscetível à inspiração quando em contato com 

o externo, cuja “umidade” correlato do discurso confessional-romântico, pode fazer o 

“relâmpago” de pouca duração, correlato da razão. 

Se em Uma faca só lâmina é possível perceber a aprendizagem da linguagem da faca 

como forma de cercear os riscos da tentação da interioridade instituindo a ausência como base 

estruturante da construção dos versos, em Quaderna, Dois parlamentos e Serial se dará a 

realização daquilo que se pode chamar de linguagem de poesia, compondo a terceira fase de 

conjunto de suas atividades, Terceira Feira. Não se trata de examinar todos os livros do autor, 

mas de acompanhar momentos significativos da figuração do eu, considerando para isso 

momentos formadores e que apontem para uma alteração significativa no modo de configuração 

da subjetividade sob o signo da ausência, mesmo que aparente, ocasionando a tensão.  

Dos três livros de Terceira feira, seleciona-se para leitura do modo de figuração da 

intimidade Quaderna (1960) para pensar como se realiza a modalização da subjetividade, já 

que neste livro o poeta opta por introduzir, pela primeira vez em sua obra, a exploração do 

motivo feminino, tido pela tradição como motivo lírico por excelência. Apesar de nove dos 

vinte poemas que compõem o livro serem dedicados à composição de cenas espanholas e 

nordestinas, o modo pelo qual ele opera a celebração da inclusão da mulher enquanto tópico 

poético faz o livro revelar uma complexidade de construção que, segundo Barbosa (1975), o 

situa como um dos textos essenciais na evolução do poeta. 

Em A escola das facas, publicado em 1980, o poeta imprime à poesia uma vertente 

intimista, ligada à sua vida pessoal, num modo de figuração da intimidade jamais observado até 

o momento em sua obra. Se nos livros anteriores há um eu que se quer dar a ver indiretamente, 

em A escola das facas a subjetividade comparece mesmo que sob nuances particulares por meio 

de um sujeito que se assume autobiográfico, imprimindo ao livro a matriz de obra 

autobiográfica. Esse eu que se assume de forma mais sobressaliente num discurso 

autobiográfico estará ainda presente em livros posteriores como Agrestes (1985), em que João 

Cabral restabelece mesmo que de forma discreta a presença do eu.  
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Nesse livro, as experiências vividas convertem-se em linguagem poética e o verso se torna 

vestígio do estado reflexivo que tolheu a emoção, desnudando o processo de embate que o poeta 

sempre travou com a palavra poética em busca de uma poesia caracterizada pela tensão entre 

objetividade e subjetividade. Os poemas ao tratarem das paisagens de conhecimento e vivência 

do poeta, implicam sempre em aparentes lembranças saudosistas, fato facilmente 

desmistificado pela leitura do poema “O Jardim de Minha Avó” da primeira parte do livro “Do 

Recife, de Pernambuco” que se inicia com tom irônico a fim de intimidar a emoção: 

 

Qualquer chácara então podia 

 com a necessária vacaria 

 

possuir um riacho privado 

como se possui um cavalo; 

 

manter touças de bananeiras 

nas suas vertentes mais feias 

 

(como as cidades, que os bordéis 

Plantam nas zonas de viés); 

 

ter um jardim, com jardineiro, 

para os estranhos e estrangeiros 

 

que alguma vez aparecessem 

a comparar com os que tivessem. 

(MELO NETO, 2008, p. 488-489).  

 

A partir do primeiro dístico, o sujeito lírico inicia um processo de relações de equivalência 

entre riacho, touças de bananeira e jardim, visto o processo comparativo indicar que “possuir 

um riacho privado” é como possuir um cavalo, “manter touças de bananeiras” é como manter 

bordéis em cidades, mas em “ter um jardim para estranhos e estrangeiros”, que aparecem 

eventualmente para comparar com os que possuem, o termo comparativo é o próprio jardim. A 

utilidade dos itens comparantes em relação aos comparados anteriormente, não cabe ao jardim 

e por isso o sujeito lírico trata de ressaltar toda inutilidade do jardim da avó “oculto de quem 

sai ou chega / Jardins que as visitas não viam / que poucos viam, da família / mas que tratava 

com a pureza / de quem faz diário para a gaveta” (MELO NETO, 2008, p. 489). 

 A ironia mordaz com que inicia o poema se desfaz e nota-se bem, como citou Nunes 

(2007), que Cabral tratou de suspender em Agrestes a economia que apresentou em relação à 

subjetividade em livros anteriores, restabelecendo, mesmo que de forma discreta, a presença do 

eu. No entanto, essa presença não se deu de forma solipsística, o eu sempre se apresenta por 
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intermédio das coisas, visto que o lirismo, resultado das experiências vividas, converte-se em 

linguagem poética.  

O primeiro momento de destaque da obra do poeta, Pedra do Sono, publicado em 1941, 

é um livro de vertente surrealista, que opta pela livre associação de imagens baseada em visões 

oníricas já apontando para o rigor construtivista, consoante Candido (2002), que se mostrará 

com maior ênfase nos livros posteriores. Embora o poeta opte por construir um mundo fechado 

para a sua emoção, é possível depreender que a recorrência à imaginação de feição surrealista 

seja também a saída que João Cabral encontrou para lidar com os meandros da própria 

subjetividade.  

A presença gramatical da primeira pessoa no livro de estreia, em que o sujeito se 

apresenta, segundo Secchin (2014), antes como espectador do mundo onírico do que como ator, 

permite observar de que forma o poeta intenta sustentar diferentes modos de figuração da 

intimidade. No livro em questão, estão atrelados ao processo de desrealização do mundo e dos 

objetos tal como fizeram, segundo Dominique Combe (2009-2010), os simbolistas franceses, 

motivados assim como Cabral por um forte pendor surrealista, esvaziando aparentemente nas 

poesias a dimensão biográfica. 

É na esteira do que afirma Candido (2002), que os poemas se organizam a partir de 

imagens materiais que se nota em “Poema” que a imagem do telescópio emerge como forma 

de mecanização do olhar do sujeito que, por sua vez, interpõe-se tal qual uma lente entre ele e 

o mundo sob a forma de distanciamento intencional. Tal distanciamento do sujeito em relação 

ao mundo observado, proposto na imagem do telescópio, é reflexo do distanciamento do sujeito 

em relação a si mesmo “meus olhos têm telescópios / espiando a rua, / espiando minha alma / 

longe de mim mil metros” (MELO NETO, 2008, p. 19) para, enfim, estabelecer-se como um 

outro e afastar-se consequentemente da corrente subjetivista.  

O uso da primeira pessoa, segundo Alcides Villaça (1996), apresenta-se na qualidade de 

um paradoxo2 de quem o faz para declarar sua ausência, a qual é marcada pelas diversas 

tentativas de fuga do eu que podem ser percebidas ao longo do livro, como nos versos: “alguém 

multiplicava / alguém tirava retratos” (MELO NETO, 2008, p. 20) em que os vários eus 

encobrem a identidade particular do sujeito; ou a sua reprodução em “manequins corcundas”. 

Esse processo ocasiona a perda de referencialidade da personalidade do sujeito: “vulto 

longínquo / de um homem dormindo” (MELO NETO, 2008, p. 22), e se encaminha para aquilo 

                                                           
2 O paradoxo se apresenta em João Cabral como pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios 

básicos e gerais que orientam sua poética, ou seja, a necessidade do poeta de pontuar sua ausência, desafiando a 

presença do eu que figurou na poesia lírica romântica, surge como condição de afirmação dessa mesma presença. 



32 
 

que Villaça (1996) chamou de leitmotiv do “eu morto”. O sujeito na tentativa de auto anulação 

pela multiplicação ou reprodução de si mesmo em um outro, encaminha-se para a tentativa de 

seu completo apagamento do texto literário, atingindo o status de eu morto. 

Embora a força metonímica do poema, referencializada pela expressão “Meus olhos”, 

contribua para o processo de desintegração do eu e consequentemente para chegar à sua 

tentativa de auto anulação, o poeta irá alcançar seu intento de desrealizar-se ao desrealizar o 

mundo. O discurso surreal, enquanto discurso intransitivo, constrói versos em que a sequência 

verbal-lógico-discursiva é quebrada, passando a nortear-se pela livre sugestividade associativa, 

“mulheres vão e vêm nadando / em rios invisíveis” (MELO NETO, 2008, p. 19), afastando-se 

da lógica que ordena o real e com isso tornando também ausente a experiência pessoal, fruto da 

realidade.  

A tentativa de Cabral em suprimir a própria presença é reafirmada pelo uso reforçado da 

imaginação através de imagens surreais confirmando, assim, aquilo que Combe (2009/2010) 

expõe em sua teoria, de que mesmo o sujeito na poesia lírica moderna não escapa ao processo 

de ficcionalização que o separa radicalmente da experiência da vida real. O fato do poeta 

reforçar o traço de impessoalidade através dos vários desdobramentos do eu até atingir seu 

completo desaparecimento, banindo aparentemente a subjetividade também pode ser observado 

em “Poema Deserto”: “Eu me anulo me suicido / percorro longas distâncias inalteradas, / te 

evito te executo / a cada momento e em cada esquina” (MELO NETO, 2008, p. 20), ressaltando 

o quão latente é esse traço em sua poesia, apesar de ser notável o esforço em abolir a própria 

presença. 

Benedito Nunes (2007) reconheceu em Pedra do sono o complexo de imponderabilidade, 

a sensação da ausência de peso que dá a impressão de inexistência, valorizando a 

indeterminação, a inconsistência e a fluidez, noções conceituais que favorecem a ideia de 

desintegração e desrealização do eu e que surgem como experiências possíveis quando atrelada 

ao estado onírico, de feição surrealista.  

Assim, o ato voluntário do poeta em favor da perda de referência do eu que fala no poema 

também pode ser notado em outros poemas de Pedra do sono, observando o processo de 

efetivação da alteridade e evidenciando o caráter problemático do sujeito na poesia lírica 

moderna que, segundo Combe (2009/2010) encontra dificuldade em fixar-se, definir-se a partir 

de uma identidade, já que é justamente no traço de impessoalidade que o poeta encontra sua 

autenticidade enquanto sujeito: 

 

Um último esforço de concentração 
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morre no meu peito de homem enforcado. 

Tenho no meu quarto manequins corcundas 

onde me reproduzo 

e me contemplo em silêncio. 

(MELO NETO, 2008, p. 20) 

 

Tal como em “Poema”, em “Os Manequins”, há a contemplação de um eu que já não é 

mais o eu do poeta uma vez que, no primeiro, o sujeito lírico contempla um retrato do eu morto, 

ou seja, já realizada sua completa desintegração e em “Os Manequins” essa mesma morte de 

“homem enforcado” antecede a contemplação silenciosa, de um eu que já se reproduziu em 

“manequins corcundas” e não é mais capaz de se reconhecer numa identidade una. 

 Embora a afirmação do projeto poético em João Cabral de Melo Neto se dê somente em 

livros posteriores, em Pedra do sono o poeta já aponta para a fuga da personalidade que traduz 

a experiência pessoal, como se observa também em “Poesia” “jardins de minha ausência/ 

imensa e vegetal” (MELO NETO, 2008, p. 27). Mas essa negação da própria personalidade vai 

sendo depurada, poema a poema, para afirmar a aparente impessoalidade que atinge sua obra e 

que pode ser contemplada desde o poema inicial compondo diferentes modos de figuração de 

sua subjetividade, em que o poeta tenta apagar a presença do eu pelo distanciamento. 

 A existência de uma preocupação constante com a definição de poesia, do poema e do 

próprio poeta foi ressaltada por Marta Peixoto (1983), enfatizando a variedade de títulos de 

poemas de Pedra do sono que abordam o status poético. Essa ostensiva preocupação com o 

fazer poético apresenta-se diretamente ligada à atividade de construção do poema e à 

preocupação com a figuração da intimidade, que no livro em estudo encontra-se como saída 

para a figuração do eu pelo surreal que, nas palavras de Villaça (1996, p. 146), constitui um 

modo de “promover o exorcismo da condição lírica sem meios reais de se furtar à expressão 

subjetiva”. 

 Antonio Candido (2002) disse que João Cabral, ao construir um mundo fechado, 

construiu uma poesia hermética que se isola em si mesma, criando a impressão de 

individualismo, de personalismo que vai se extinguindo na poesia do poeta para alcançar o olhar 

de um sujeito que fica “à roda de si”. Isto só eleva a pureza da emoção criada que a poesia de 

Cabral vai livro a livro intensificando. Essa emoção assim como o poema, também construída 

forja a existência de um sujeito lírico que encontra uma forma de figuração em Pedra do sono, 

em que a ausência do eu não é propriamente um não estar no poema, mas a tensão que 

caracteriza essa tentativa. 

O livro O engenheiro, publicado em 1945, apresenta um embate entre a vertente onírica 

que está presente em Pedra do sono e o projeto construtivista que agora se afirma, sem chegar, 
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no entanto, a resolver-se. O rigor construtivista ganha terreno, mas persiste em vários poemas 

ainda a imaginação de feição surreal embora o tratamento da imagem já se apresente sob o 

tópico da construção. Estabelecendo frequentemente as sugestões visuais das coisas, o sonho 

no livro perde a conotação onírica para transformar-se num sonho de construção, metáfora do 

ideal do poeta de substituir a pura expressão dos estados subjetivos, como afirma Nunes (2007), 

pelo ideal do fazer poético. 

O poeta afirma que antes de projetar, o engenheiro “sonha”, mas, ao contrário do que se 

poderia supor, o sonho do engenheiro é envolvido pela “luz, o sol e o ar livre” (MELO NETO, 

2008, p. 45), ou seja, pela racionalidade sem, contudo, desligar-se do onírico a que comumente 

a palavra se liga. Desse modo, a concretude dos substantivos usados para descrever o sonho do 

engenheiro “superfícies”; “lápis”; “esquadro”; “papel”; “desenho”; “projeto” e “número” 

promovem a desnaturalização da palavra porque a colocam sob uma nova ótica, a da projeção, 

e apontam para o intento de supressão da emoção, já que o campo de significação se compõe 

sempre de palavras ligadas ao engenheiro projetista, voltado à razão e ao pensamento.  

Embora surja o projeto de construção, sem contudo excluir a vertente onírica, não se deve 

falar em fases contraditórias porque o trabalho de arte inclui o impulso poético como está dito 

no poema homônimo do livro: “a água, o vento, a claridade,/ de um lado o rio, no alto as 

nuvens,/ situavam na natureza o edifício/ crescendo de suas forças simples” (MELO NETO, 

2008, p. 46). Desse modo, o “edifício”, surge como segunda natureza projetada a partir da 

racionalidade, em que a primeira é a das “nuvens” e do “rio”, voltada à inspiração. 

 Sem banir essa primeira natureza das coisas, que é o impulso poético de criação, é fato 

que o poeta também não bane de todo a sua intimidade, antes a reconfigura sob um novo modo 

de figuração que em O engenheiro apresenta-se tensionado entre a força passiva representada 

pelo sonho e a força ativa de construção que intenta apagar, mesmo que superficialmente o 

traço da personalidade do poeta. 

Em “A lição de poesia” apresenta-se o relato da luta difícil que se trava no momento da 

criação entre as forças tensionadas presentes em O engenheiro. De um lado, a vertente 

construtivista que indica a ultrapassagem da temática do sonho e que se organiza sob uma nova 

ordem, buscando camuflar a figuração do eu nos versos: “toda a manhã consumida/ como um 

sol imóvel/ diante da folha em branco:/ princípio do mundo, lua nova” (MELO NETO, 2008, 

p. 54), e de outro, a valorização do sonho enquanto produção natural pela qual o poeta apresenta 

forte recusa por ser representativa, segundo Merquior (1972), da passividade e da alienação: “a 
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noite inteira o poeta/ em sua mesa, tentando/ salvar da morte os monstros/ germinados em seu 

tinteiro” (MELO NETO, 2008, p. 54). 

O poema, dividido em três partes, apresenta na primeira parte um sujeito lírico que relata 

as dificuldades no processo de criação poética diante da “folha em branco” comparando-a de 

forma análoga à criação do mundo, quando norteada pela razão e pelo pensamento. Nesse 

instante inicial de criação, o sujeito chega a admitir a possibilidade de criação espontânea: “cada 

dia comprado/ do papel, que pode aceitar, / contudo, qualquer mundo” (MELO NETO, 2008, 

p. 54). Na segunda parte o poeta caracteriza o trabalho de construção laboral em que ele 

consome a noite inteira tentando conter, segundo Secchin (2014), a invasão do “monstro” 

onírico, símbolo da permanência do sonho, na folha em branco, ou seja, dos fatores 

inconscientes que tentam burlar a lúcida vigília que o poeta instaura para a construção de um 

“princípio do mundo”.  

A recusa aos dados indomáveis que lhe surgem no momento de feitura do poema são os 

“monstros” que germinam no tinteiro do poeta e que se desdobram, no momento da descrição 

da produção poética em palavras que circulam “urinando sobre o papel, / sujando-o com seu 

carvão” (MELO NETO, 2008, p. 54), imagem com que o poeta imprime ao poema a própria 

dificuldade de negação das experiências pessoais. A palavra “carvão” surge repetidamente no 

poema para designar a emoção extinta que atua como apagamento da emoção primeira – o que 

de fato motiva a escrita do poema. O carvão apresenta-se como simbologia dos sonhos 

desintegrados, resquício da emoção que não chega a se instalar, porque mineralizou-se: “carvão 

/ consumido nos sonhos” (MELO NETO, 2008, p. 54).  

Na terceira e última parte do poema, sustenta-se o embate inicial de forma circular, ou 

seja, a luta representada pelo branco da folha para dominar a emoção, entrevista pelo sangue 

das veias do poeta: “a luta branca sobre o papel / que o poeta evita, / luta branca onde corre o 

sangue/ de suas veias de água salgada” (MELO NETO, 2008, p. 54). O poeta admitindo o acaso 

– “susto” com que a emoção o toma em meio aos “gestos diários”, permanece sobre vigília, 

mas não deixa de se servir das “palavras recolhidas” da natureza viva que o inesperado traz. E 

é por conhecê-las tão de perto “vinte palavras sempre as mesmas / de que conhece o 

funcionamento, / a evaporação, a densidade / menor que a do ar” (MELO NETO, 2008, p. 55), 

que o poeta maneja-as com tanta técnica e destreza, passando a controlá-las conscientemente. 

Se ao longo de O engenheiro pode-se depreender que a natureza é associada à inspiração 

sempre perpassada pela aliança que apresenta com o sonho, é fato que no decorrer do livro o 
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poeta encaminha sua produção artística para o concreto no intento de chegar à mineralização 

em que afirma a necessidade da criação lúcida.  

Segundo Merquior (1972), a imagística do reino natural vai sendo rarefeita ao longo do 

livro por meio da depuração que alcança seu auge, no último poema do livro “Pequena Ode 

Mineral”. Criando a antinomia entre a desordem da alma e a ordem da pedra, em que o sólido 

vence o fluido eo sujeito consegue calar a voz pessoal, depurando-se e atingindo pela 

mineralização da linguagem, um outro (que fala no poema):  

 

Procura a ordem 

desse silêncio 

que imóvel fala: 

silêncio puro, 

 

de pura espécie, 

voz de silêncio, 

mais do que a ausência 

que as vozes ferem. 

(MELO NETO, 2008, p. 60) 

 

Atingida a mineralização como forma de depuração da linguagem, o eu refratário de uma 

postura arraigadamente subjetiva, nunca tendo sida de todo superada pelo poeta, recorre, 

segundo Secchin (2014), à aprendizagem do silêncio, em que a voz ao se calar marca mais 

acentuadamente a tensão entre presença/ausência. Desse modo, Cabral estabelece um 

contraponto, ou seja, encontrada a “ordem do silêncio” também se encontra um outro modo de 

dizer “desse silêncio/ que imóvel fala”.  

O contraponto entre ausência/presença é sustentado pelo contraponto entre silêncio/fala, 

marcando a tensão que caracteriza a presença da subjetividade que Cabral parece querer negar. 

A “voz do silêncio” apresenta-se, segundo o poema, mais pessoal do que a “ausência” 

propriamente dita, já que a ausência da fala marca uma presença e o silêncio uma ausência 

voluntária.  A tensão criada entre a presença do sujeito e a sua ausência marcada pela “voz do 

silêncio” traduz o esforço máximo da possível contenção da própria subjetividade. 

 Se em O engenheiro a subjetividade apresenta-se tensionada entre a força passiva, o 

sonho, e a força ativa, o processo de construção que intenta apagar, mesmo que na superfície 

do texto a presença da personalidade do poeta, é fato que a passagem do estado poético, como 

estado primeiro da emoção, à expressão, implica, segundo Nunes (2007), uma dupla calcinação. 

Tal fato pode ser compreendido como o próprio material interior do poeta que se calcifica no 

verso e o próprio verso que se mineraliza pela escrita, tornando o poema matéria morta e 
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residual da sua própria experiência interior, em que ocorre, segundo Marta Peixoto (1983), a 

absorção da vida interior pela substância física da palavra escrita. 

 Psicologia da composição é um livro publicado em 1947, formado por três segmentos: 

“Fábula de Anfion”, um poema homônimo e “Antiode”, que institui, segundo Villaça (1996), a 

poética reconhecidamente cabralina. “Antiode” se apresenta, segundo João Alexandre Barbosa 

(2002), como um manifesto antilírico3 construído por João Cabral, no intento tanto de recusa 

da temática lírica quanto do modo de dizer dela, permitindo o encontro de objetos da realidade 

com uma vertente crítica. Nomeado por Benedito Nunes (2007), como tríptico da poética 

negativa, o livro como um todo vai questionar o corolário do controle racional no momento da 

composição que os poemas expõem.  

A escolha do deserto como cenário, onde Anfion busca o isolamento na natureza e, 

portanto, a fuga da inspiração, vai sendo justificada ao longo da “Fábula de Anfion” por 

caracterizar-se como lugar propício à depuração das emoções “Ali, nada sobrou da noite” 

(MELO NETO, 2008, p. 63). A claridade surge como metáfora da razão em oposição à noite, 

metáfora da emoção, que se desdobrará na imagem da flauta, retomando por oposição a imagem 

da lira do mito de Orfeu, num gesto de negação da tradição.  

Agora, diferente do que se deu n’O engenheiro, Anfion, imagem ficcionalizada do sujeito 

lírico que fala no poema, se impessoaliza optando pelo silêncio ao qual se submete 

voluntariamente, buscando no deserto a secura que cala a flauta. Mais uma vez a natureza se 

apresenta como correlato da inspiração: “sem a terra doce/ de água e de sono; / sem os grãos de 

amor / trazidos na brisa, / sua flauta seca” (MELO NETO, 2008, p. 64).  

Distante da ideia consensual de inspiração como iluminação, ou ideia repentina e 

momentânea marcada pela genialidade, Cabral transforma o conceito associando-o ao “acaso” 

no sentido de acontecimento imprevisto. O senso crítico do poeta procura banir, nesse sentido, 

a inspiração do processo criativo personificado na figura de Anfion que, ainda que não negando 

o acaso, apresenta uma profunda insatisfação com sua obra, Tebas, fruto dele. 

Desse modo, é possível afirmar que a composição literária não se dá somente baseada no 

impulso poético, é preciso o trabalho de arte. Segundo o próprio João Cabral de Melo Neto, em 

Poesia e composição, essas duas formas não se opõem desde a época clássica, já que inspiração 

                                                           
3 O termo é empregado para dar ênfase a originalidade do tipo de lirismo construído por João Cabral de Melo Neto. 

João Alexandre Barbosa (2002, p. 297) em Alguma Crítica diz que é “precisamente esse antilirismo, levado a seu 

extremo, quer dizer, não sendo apenas de recusa temática mas de incertezas quanto a maneira de dizer, que vai 

permitir o encontro de objetos na realidade social e histórica capazes de redefinir o veio crítico daquela poesia que 

escolhera cultivar o deserto, “pomar às avessas”, como está na Psicologia da Composição”. 
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e composição partem da experiência do homem, suplantando o aspecto de espontaneidade, pelo 

domínio da técnica que caracteriza o trabalho de elaboração artística.  

O desejo do poeta de evadir-se da corrente da poesia de inspiração, de forma exclusivista, 

surge a partir da premissa de que o traço pessoal não apresenta força para formular uma teoria 

da composição, e a inspiração em si seria a tradução de uma experiência direta do poeta, 

enquanto o trabalho artístico é que origina o poema, centrado no olhar crítico que efetua um 

recorte das experiências dele. É nessa vertente que João Cabral escreve Psicologia da 

composição, e tal como fez desde os poemas escritos em O engenheiro, por extensão, no livro, 

associa a ideia do acaso às forças naturais de criação. 

Ao partir da tentativa de definição de Mircea Eliade (1972) a respeito do mito, 

considerando que ele conta uma história sagrada ocorrida no tempo primeiro da “origem”, é 

possível nortear-se pela não arbitrária escolha do mito como forma de falar da criação poética 

em “Fábula de Anfion”. No poema, João Cabral retoma, ainda que como momento particular 

em toda sua obra, a mitologia grega, especificamente o mito de Anfião.  

Essa personagem mítica, filho de Zeus e Antíope, tendo dom para a música, ganhou de 

Hermes uma lira com que veio a construir a cidade de Tebas, uma vez que até mesmo as pedras 

eram controladas pela música envolvente que soava do instrumento. É a partir do mito grego 

da Antiguidade Clássica que figura, segundo Eduardo Sterzi (2009), a atualização do mito sob 

o princípio arquitetônico, que caracteriza a originalidade da releitura apresentada por João 

Cabral. 

O poema, dividido em três partes, “O deserto”, “O acaso” e “Anfion em Tebas”, não 

apresenta uma estrutura arbitrária. Segundo Secchin (2014), “O acaso” ocupa posição central 

porque é o foco de irradiação de desordem do universo anfiônico, que procura a ordem. Na 

esteira do que afirma Mircea Eliade (1972), o mito como uma narrativa de criação é retomado 

em “Fábula de Anfion” como exemplo criador que abre para o poeta novas possibilidades de 

inventividade.  

Cabral, em “Fábula de Anfion”, não só propõe a inversão do mito, já que nega a relação 

de sacralidade entre a personagem mítica e a música como forma de criação, mas também 

inverte a ordem de criação proposta por ele, partindo do cosmos em direção ao caos, criado 

justamente em virtude da interferência da música. Ao contrário do que se poderia supor, o 

deserto, enquanto cenário de esterilidade e desolação, ao invés de se apresentar como caos, se 

apresentará enquanto signo da ordem, como fica expresso pela depuração da paisagem: 

 

ao ar mineral isento 
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mesmo da alada  

vegetação, no deserto 

 

que fogem as nuvens 

trazendo no bojo 

as gordas estações, 

 

Anfion, entre pedras 

Como frutos esquecidos 

Que não quiseram 

 

Amadurecer, Anfion, 

(MELO NETO, 2008, p. 63) 
 

A infertilidade desértica é vista por Anfion como condição de esterilidade e as pedras ao invés 

de fazerem parte do caos da desordem, por serem mineralizadas e estar sob completo domínio 

humano, se apresentam como condição de ordem.  

A paisagem apresenta-se sob o signo da lucidez e, portanto, da ordem, reforçando a ideia 

de fertilidade (ervas) como resquício do caos, que o sujeito compara com a noite, enquanto a 

ideia de infertilidade (pedra) sustenta a ideia de cosmos e é comparada ao “tempo claro”: 

 

(Ali, é um tempo claro 

como a fonte 

e na fábula. 

 

Ali, nada sobrou da noite 

como ervas  

entre pedras. 

 

Ali, é uma terra branca 

e ávida 

como a cal. 

(MELO NETO, 2008, p. 63-64) 
 

A caracterização do deserto como “terra branca” reforça a ideia de ordem procurada por Anfion, 

o qual se apresenta como correlato da imagem de poeta. Deste modo, a forma depurada do 

deserto coincide com a forma do vocabulário de Anfion “No deserto, entre a/ paisagem de seu/ 

vocabulário, Anfion” (MELO NETO, 2008, p. 63), tornando evidente que, assim como ocorre 

com a personagem mítica, o poeta, mesmo buscando a ordem, é tomado pelo acaso. 

A substituição da lira presente no mito original pela flauta é outro fator relevante na 

releitura apresentada por Cabral. Na “Fábula de Anfion”, a busca pelo deserto consiste no 

intuito de atingir o objetivo maior do poeta de silenciar a flauta, ou seja, o sol do deserto 

ocasionaria o ressecamento da flauta que deixaria de soar. Na mitologia grega a flauta é 

conhecida por pertencer ao deus Pã, deus do pânico, que Eduardo Sterzi (2009) identificou 
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como deus da desordem. Esse deus, conhecido como deus dos bosques, dos campos e dos 

rebanhos, foi posteriormente associado na mitologia romana à natureza, reforçando a ideia de 

rejeição dela enquanto imagem do caos.  

Desta forma, no poema, silenciar a flauta significa não só a negação de uma tradição 

lírica subjetiva baseada na inspiração que teve a lira como sua fonte de criação, mas também a 

rejeição da ideia de que a criação se dá de forma espontânea e, portanto, pode ser explicada 

miticamente. Se, como aponta Eliade (1972), o mito trata da criação a partir de personagens 

que, sendo entes sobrenaturais, foram capazes de produzir algo envolto por sacralidade, Cabral, 

ao inverter a ordem mítica, inverte-a e retira à poesia sua sacralidade, imprimindo a ela o 

verdadeiro caráter construtivo que esta possui, como está dado nesses versos: “O sol do deserto/ 

não choca os velhos/ovos do mistério” (MELO NETO, 2008, p. 64). 

Ao finalizar o primeiro segmento, segundo Secchin (2014), Cabral coloca em evidência 

o silêncio fabricado que foi perseguido pelo poeta observado na imagem do cimento: “Sua 

mudez está assegurada/ se a flauta seca:/ será de mudo cimento,/ não será um búzio” (MELO 

NETO, 2008, p. 65). Fabricado porque ele deve, assim como fez Anfion, ser buscado, já que 

não é oferecido ao poeta gratuitamente. A ele se opõe a música enquanto acaso, que figura no 

próximo segmento e, ainda que não tenha sido dado na estrutura do poema, fica implicitamente 

citado pela leitura refratada do mito. 

O segmento “O acaso” se divide em três unidades: encontro com o acaso, ataque do 

acaso e consequências dele. Na primeira unidade, Anfion, ao atingir a ascese a partir da 

linguagem “entre os/ esqueletos do/ antigo/ vocabulário” (MELO NETO, 2008, p. 65) e do 

silêncio alcançado “agora que lavado/de todo canto,/ em silêncio, silêncio” (MELO NETO, 

2008, p. 65) instaura um “tempo claro” que caracteriza um tempo de pré-disposição à ordem e, 

portanto, à construção. 

Na segunda unidade, o acaso ou a música, correlato da inspiração, como fica 

subentendido pela leitura do mito oficial surge com força incontrolável: 

 

Ó acaso, raro 

animal, força 

de cavalo, cabeça 

que ninguém viu; 

ó acaso, vespa 

oculta nas vagas 

dobras da alva 

distração; inseto 

vencendo o silêncio 

como um camelo 
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sobrevive à sede, 

ó acaso! O acaso 

súbito condensou: 

em esfinge, na 

cachorra de esfinge 

que lhe mordia 

a mão escassa; 

que lhe roía 

o osso antigo 

logo florescido 

da flauta extinta: 

áridas do exercício  

puro do nada. 

(MELO NETO, 2008, p. 66) 

 

A força do acaso elevada à potência máxima fica expressa quando comparada à força do cavalo, 

que se tornou uma unidade de medida por ser equivalente à força das máquinas. Tem início a 

superação da infertilidade, já que as vespas, sendo responsáveis pela polinização de diversas 

espécies de plantas, resgata o ciclo orgânico, de domínio da natureza.  

 A condensação do acaso na “cachorra de esfinge” é, para Marta Peixoto (1983) uma 

tentativa subversiva de desfazer a referência mitológica prestigiosa que, com frequência, se 

atribui à poesia: a de enigma, 

 

Diz a mitologia 

(arejadas salas, de 

nítidos enigmas 

povoadas, mariscos 

ou simples nozes 

cuja noite guardada 

à luz e ao ar livre 

persiste, sem se dissolver) 

diz, do aéreo 

parto daquele milagre: 

 

Quando a flauta soou 

um tempo se desdobrou 

do tempo, como uma caixa 

de dentro de outra caixa. 

(MELO NETO, 2008, p. 66) 
 

Com o retorno da fertilidade, sob o domínio da natureza, ressurge também a noite. O mito 

invertido por Cabral, resiste, anunciando a criação de Tebas, desligando-se do tempo profano 

e, portanto, histórico, para ingressar, tal como prevê o mito, segundo Eliade (1972), num tempo 

qualitativamente diferente, num tempo sagrado, que não se apresenta anterior ao tempo 

histórico, mas desdobrado dele. 
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 No terceiro segmento, “Anfion em Tebas”, consagra-se a inversão da ordem mítica pela 

instalação do caos. Ainda que Anfion tenha, segundo Eliade (1972), repetido o ritual 

cosmogônico, Tebas não se apresenta como imago mundi, justamente por ser proveniente da 

inspiração, do espontâneo, ou seja, daquilo que não pode ser controlado e em decorrência disso 

apresenta, tal como afirma o poeta uma “origem menor”. 

 Tebas surge, desse modo, como resultado do excesso, como afirma Secchin (2014), 

reinstaurando um ciclo vital que é responsável pela desordem: “Tebas, entre/ mãos frutíferas, 

entre/ a copada folhagem// de gestos” (MELO NETO, 2008, p. 67). Análogo à condição da 

criação de Tebas é a criação poética, cuja insatisfação da obra também se dá pelo excesso, fruto 

da “injusta sintaxe”, resultante da criação desordenada do poema decorrente da inspiração. Daí 

que o último segmento surge como questionamento do poeta acerca do controle da inspiração 

e não propriamente de seu cerceamento, já que a personagem mítica busca encontrar o deserto 

na desordem de Tebas, como é possível entrever nos versos: “Anfion,/ ante Tebas, como/ a um 

tecido que// buscasse adivinhar/ pelo avesso” (MELO NETO, 2008, p. 67).  

Secchin (2014) chama a atenção para o fato de o verso admitir o sonho como precedente 

de construção, submetido à consciência do criador: “Onde a cidade/ volante, a nuvem civil 

sonhada?” (MELO NETO, 2008, p. 68), fato que conduz à ideia de coexistência das duas 

unidades de criação, inspiração e construção, desde que a primeira estivesse sob o controle da 

segunda. O que o poeta deseja não é abolir a inspiração, mas obter o controle sobre ela. Por isso 

os questionamentos a que o poeta se submete no terceiro segmento: 

 

Uma flauta: como 

dominá-la, cavalo 

solto, que é louco? 

 

Como antecipar 

a árvore de som 

de tal semente? 

 

Daquele grão de vento 

recebido no açude 

a flauta cana ainda? 

 

Uma flauta: como prever 

suas modulações, 

cavalo solto e louco? 

 

Como traçar suas ondas 

antecipadamente, como faz, 

no tempo, o mar? 
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Nos versos citados, fica evidente a força do imprevisível suscitada pela natureza (a força 

animal, a fertilidade da semente que brota ou ainda a força das ondas marítimas) como formas 

do acaso, correlato da inspiração em poesia, sobre as quais o poeta busca respostas para obter 

o controle. No entanto, não encontrando nenhuma reposta, Anfion reitera a forma anteriormente 

estabelecida: o silêncio “A flauta, eu a joguei/ aos peixes surdo-/mudos do mar” (MELO NETO, 

2008, p. 68). 

 Cabral, ao propor uma inversão do mito, por meio da alteração da ordem caos-cosmos, 

e não propriamente sua negação, retira-lhe a sacralidade por meio da inclusão de um tempo 

histórico que abre precedentes para um tempo mítico, desdobrado dele. Desse modo, utiliza-o 

como paradigma do ato significativo de criação humana que é a poesia e reconfigura a tradição 

lírica subjetiva que se baseia na inspiração como fonte de criação do poema, ao realizar a 

dessacralização também dessa poesia. Ao relativizar a noção de caos é que a folha em branco 

e, portanto, desértica se apresenta como terreno infértil e ordeiro, condição para o domínio 

humano, capaz de criar sob a lucidez um universo completo em que o silêncio se apresenta 

como condição de criação.   

 A atitude tomada por Anfion, “a flauta, eu a joguei/ aos peixes surdos-/mudos do mar” 

(MELO NETO, 2008, p. 68) apresenta-se similar à atitude do poeta, que recolhe-se ao silêncio. 

No entanto, a saída encontrada por Cabral apresenta-se contrária a insatisfação de Anfion frente 

à obra criada, como é possível entrever no poema I de Psicologia da composição em que o 

poeta mesmo mantendo as várias lições da “Fábula de Anfion”, consegue, todavia, superar, 

segundo Secchin (2014), o conflito a que o poema anterior levara, negando o acaso: 

 

Saio do meu poema 

como quem lava as mãos. 

 

Algumas conchas tornaram-se, 

que o sol da atenção 

cristalizou; alguma palavra 

que desabrochei, como a um pássaro. 

 

Talvez alguma concha 

dessas (ou pássaro) lembre, 

côncava, o corpo do gesto 

extindo que o ar já preencheu; 

 

talvez, como a camisa 

vazia, que despi. 

(MELO NETO, 2008, p. 69) 
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O poeta, nos dois primeiros versos, declara ter alcançado o efeito asséptico que desejava 

e que provém da efetivação mesmo da construção do poema, apresentando um modo de 

figuração da intimidade que na Fábula de Anfion ainda se mostrava num impasse. Findada sua 

construção, o sujeito lírico evade-se do poema e o que sobra do eu no texto regido pelo “sol da 

atenção”, ou seja, pela razão, é personificado na imagem da concha cristalizada representativa 

do silêncio escolhido por Cabral. 

 A concha, segundo Marta Peixoto (1983), apresenta-se como abrigo ocioso da vida 

orgânica, sugerindo a transformação do orgânico, que remete à inspiração em mineral, 

remetendo à composição. A música que era suscitada pelo “búzio” presente na “Fábula de 

Anfion” será substituída pelo silêncio, já que a palavra significa não só concha em forma de 

espiral, mas também trombeta. “Cristalizada” pelo sol, a concha lembra “o corpo do gesto / 

extinto que o ar já preencheu”, assim como a “camisa/vazia” lembrará a existência do poeta que 

a despiu, correlato da imagem do poema, do qual o poeta se despe para torná-lo isento de sua 

presença. 

 No poema VI, de Psicologia da composição, o poeta negará novamente a presença do 

acaso. Recorre de novo à imagem da concha, dessa vez para negá-la, uma vez que não deseja 

uma poesia cuja forma seja a de uma “concha, perdida/ nos frouxos areais” ou a de uma forma 

obtida no “lance santo ou raro”, mas sim a “forma atingida / como a ponta do novelo / que a 

atenção, lenta, /desenrola” (MELO NETO, 2008, p. 71). Isto exprime a forma cujo início possa 

dar continuidade a um processo de construção significativo, norteado pela atenção. 

 A poesia construída, associada pelo poeta a “ponta do novelo” cuja atenção o fio 

desenrola, é comparada ao “fio frágil” que a aranha tece, indicando as várias relações textuais 

do poema, cujas correlações que se estabelecem estão já predispostas no momento da 

construção. O acaso, enquanto “mãos enormes” poderia romper esse fio frágil sendo visto, 

portanto, sob seu aspecto negativo e reforçando a necessidade do traço construtivo que Cabral 

deseja imprimir às suas poesias e que constitui a base de seu projeto poético. 

 Se se pensar no acaso como uma força impulsiva ligada à pessoalidade do poeta e às 

suas diversas experiências que podem interferir no momento da criação de forma assistemática, 

é notável a intensificação do processo de impessoalização da poesia de João Cabral de Melo 

Neto como forma também de negação do acaso. Quanto mais o poeta aponta a necessidade de 

construção do poema, de sua sistematização, menos invasiva será a figuração do eu na poesia, 

recuando de si mesmo em favor do ato de construção, de elaboração. 
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 Na terceira e última parte de Psicologia da composição “Antiode”, o foco deixa de ser 

a lição da forma que a segunda parte ensinou para centrar-se, segundo Secchin (2014), no 

próprio operador da linguagem que se verte contra um certo tipo de poesia que privilegia o 

“pudor do verso” em favor da ornamentação. O poeta ao partir do verso, “poesia, te escrevia:/ 

flor!”, desfaz o ideário comparativo de flor como forma de sublimação, para na parte B, afirmar 

“depois, eu descobriria/que era lícito / te chamar: flor!”, explicando a imagem da flor sob uma 

outra configuração, associada à imagem da corda e sugerindo as duas pontas das quais é feita 

“a boca / que come o defunto” e “a boca que orna / o defunto” (MELO NETO, 2008, p. 75), 

referindo-se a flor ela mesma e a raiz que mantém contato direto com a terra.  

Na parte D do poema, o poeta vai afirmar a ideia de flor enquanto palavra que se inscreve 

no verso, desnudando o próprio mecanismo da linguagem em funcionamento “poesia, não será 

esse / o sentido em que / ainda te escrevo: / flor!” e, em E, vai apontar o desdobramento da 

metáfora, identificada por Nunes (2007), que se deu no poema. Se poesia é flor e flor é fezes, 

então poesia também é fezes: “poesia, te escrevo /agora: fezes, as/ fezes vivas que és” (MELO 

NETO, 2008, p. 77), indicando a natureza residual e impura da poesia.  

Segundo Nunes (2007), o poeta parte da poesia como estado interior para encontrar a 

poesia como realidade que transcende a linguagem nela deixando apenas o rastro de sua 

ausência, ou seja, essa voz que analisa a própria atitude em relação à poesia também se 

posicionará frente à própria subjetividade, como em B, “pudor de flor,/que só se abre/ quando 

a esquece o/ sono do jardineiro?” (MELO NETO, 2008, p. 75), fazendo referência à poesia que 

só se escreve quando o poeta despe-se de si mesmo, saindo da instância da emoção representada 

pelo sono para adentrar a instância da razão, no momento da construção.  

Em C, o poeta chamará a atenção para o ato tentador de deixar entrar “a infecção da 

noite” na “carne do dia”, ou seja, ao considerar o ideal de claridade como estado de razão, 

pressupõe-se que há, mesmo que contra a vontade do poeta, que a considera sob um aspecto 

negativo, a intromissão da emoção no ato criador: “como não invocar o/ vício da poesia” 

(MELO NETO, 2008, p. 76). Sob a veia escolhida por Cabral, há em contraposição à 

intromissão da emoção, a composição do poema, a decomposição dos estados subjetivos, 

degenerados e cristalizados em palavras visadas pela atenção.  

 Reconhecendo os “mil mornos/ enxertos” como parcelas de si próprio que se inserem 

no poema no ato de criação, o poeta ainda espera ver desintegrar no poema a “prévia exalação/ 

da alma defunta” (MELO NETO, 2008, p. 77). Isto quer dizer que mesmo conseguindo conter 

a própria subjetividade, o poema exalará previamente a alma do poeta morto ao terminá-lo, 
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afirmando que mesmo a poesia pensada, construída, segundo o projeto que o próprio João 

Cabral persegue, não consegue fugir a determinação do eu, puramente subjetivista.  

 Se em Psicologia da composição a proposta da assepsia do sujeito pela fuga do eu 

conduz a um impasse, já que destitui o eu do lugar central da poesia lírica, sem saber ao certo 

o que colocar em seu lugar, em O cão sem plumas o poeta volta-se para uma realidade exterior, 

adotando a realidade do Nordeste Brasileiro como configuração social. Desse modo, O cão sem 

Plumas pode ser visto como amostra-de-mundo, segundo Rosa Maria Martelo (2010), já que 

João Cabral não pretende produzir qualquer efeito de tipo realista, mas construir a coisa que se 

dá a ver pela linguagem e, nessa medida mostrar o mundo de que fala.  

Ao privilegiar o estudo linguístico e a abordagem imanente da obra de arte, propondo 

uma leitura poética que se centra na autonomia do objeto, o poeta quebra o vínculo exclusivista 

que a obra literária já manteve com o real, sobretudo com o contexto em que a obra era 

produzida e passa a enxergar a referencialidade como alusão, já que a referência constitui o 

meio pelo qual o texto constrói um novo mundo pelo meio discursivo. 

O que ocorre é o questionamento como prática representacional, enveredando por aquilo 

que Haroldo de Campos denominou realismo de linguagem ao examinar a obra de Kafka. Esse 

realismo, segundo Haroldo de Campos (1997, p. 130), revela uma determinada postura frente à 

linguagem, ou seja, “uma tomada de consciência da realidade da linguagem e do que ela vela 

e/ou desvela da realidade exterior” como se observará no “tríptico do Capibaribe” de João 

Cabral. 

 O cão sem plumas (1950), O rio (1953) e Morte e vida severina (1956) publicados em 

Duas Águas integram, em certo sentido, um mesmo projeto de abertura para a realidade 

regional. Focalizando a região específica da área banhada pelo Capibaribe, os livros trazem, 

segundo Peixoto (1983), uma linguagem poética que se apresenta como transmissora dessa 

realidade ao mesmo tempo em que assumem uma perspectiva crítica. Os poemas descrevem 

não só o ambiente, mas o homem que habita essa região, abandonando o aspecto pitoresco em 

favor de uma descrição detalhada da realidade física.  

 Ainda que o poeta recorra a diferentes estratégias poéticas para representar a realidade 

exterior nos três livros citados, figurando nelas sua pessoalidade, são poemas que apresentam 

um eixo comum, uma vez que no que diz respeito a construção de uma poesia feita pela tensão, 

o discurso assumido nestes livros parece convergir para o que Haroldo de Campos (1997) 

nomeia “linguagem de papel”. Essa linguagem é transformada pelo poeta em realidade 
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primeira, confrontando-se com a realidade exterior recomposta para configurar em definitivo a 

visão que ele tem da existência. 

 Desse modo, a linguagem poética apresenta-se como forma de transmitir uma realidade 

que se assume sob uma perspectiva crítica. É na esteira do que afirma Rosa Martelo (2010), que 

se observa os processos pelos quais a poesia de João Cabral recorre ao deslocamento da 

interpretação, da questão subjetiva para a do universo textual, que se passa a reconhecer a 

autonomia no que diz respeito ao sentido, tornando o texto distinto do autor e do contexto da 

realidade empírica, sem ter que para isso recorrer a uma poética de representação. 

Em O cão sem plumas, o modo de figuração da intimidade adotado pelo poeta transpassa 

a presença do eu ao incorporar o próprio objeto do discurso: o Capibaribe. O discurso firma-se 

pelo intermédio do poeta que, segundo Nunes (2007), é quem discorre por ele, interpretando a 

lição de suas águas: 

 

Aquele rio 

era como um cão sem plumas. 

Nada sabia da chuva azul, 

da fonte cor-de-rosa, 

da água do copo de água, 

da água de cântaro, 

dos peixes de água, 

da brisa na água. 

(MELO NETO, 2008, p. 81) 
 

Se, ao longo dos livros anteriores, foi possível perceber um desalojamento do sujeito 

lírico da pura interioridade, desdobrando-se em diferentes formas de modalização da 

subjetividade, a partir de O cão sem plumas é possível notar como o sujeito lírico se projeta 

para o exterior posicionando-se, segundo Collot (2013a), fora de si. Assim, o sujeito lírico vive 

a alteridade, experimenta a intercorporeidade, já que se une ao corpo do Capibaribe numa 

atitude intersubjetiva que se manifesta pelo realismo de linguagem. A linguagem já não é a sua, 

mas a do próprio rio: “sabia dos caranguejos / de lodo e ferrugem. / Sabia de lama / como de 

uma mucosa” (MELO NETO, 2008, p. 81).  

Nesse triplo pertencimento de sua abertura ao mundo, ao outro e à linguagem do outro, 

é que o sujeito lírico adota uma estratégia poética que conduz à ilusão de que tudo se constrói 

sob a perspectiva não de seu olhar, mas do próprio rio, ou seja, o poeta constrói uma encenação 

física do rio, pela linguagem: 

 

Mas ele conhecia melhor 

os homens sem pluma. 
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Estes 

secam 

ainda mais além 

de sua palha; 

mais além 

da palha de seu chapéu; 

mais além 

até 

da camisa que não têm; 

muito mais além do nome 

mesmo escrito na folha 

do papel mais seco. 

(MELO NETO, 2008, p. 85) 
 

É pela abertura ao mundo, servindo-se da subjetividade e da linguagem do rio, impressa 

na frequência do emprego do vocabulário prosaico, que o poeta demonstra ser a linguagem 

motivada por um desejo de representação precisa, ainda que se mantenha o uso da terceira 

pessoa. Desse modo, o sujeito lírico faz dele mesmo um estranho por dentro coincidindo com 

o Capibaribe e realizando a si mesmo como um outro por fora - o próprio Capibaribe. 

 Em O rio (1953) ou Relação da viagem que faz o Capibaribe de sua nascente à cidade 

do Recife, a palavra transfere-se diretamente para o rio apesar de observar-se a presença do 

sujeito como escrevente fiel do discurso dele. Isso se evidencia quando se observa o caráter de 

oralidade impresso no poema, que conserva na linguagem escrita as redundâncias, os rodeios e 

a incompletude do discurso ditado, quase dramatizado, já que a encenação se torna uma imagem 

que a linguagem cria: “rio menino, eu temia / aquela grande sede de palha, / grande sede sem 

fundo / que águas meninas cobiçava” (MELO NETO, 2008, p. 95). 

A personificação do rio também contribui para desvelar o caráter ficcional que o sujeito 

lírico vai assumindo no decorrer do poema. O rio que “nasce descendo” não consegue se 

lembrar “dessas primeiras léguas / de meu caminhar” (MELO NETO, 2008, p. 95). Descendo 

para sua sina de chegar ao mar vai deixando a infância primeira para seguir seu itinerário, 

narrando encontros e desencontros: 

 

Só após algum caminho 

é que alguns contam seu segredo. 

Contam por que possuem 

aquela pele tão espessa; 

por que todos caminham 

com aquele ar descalço de negros; 

por que descem tão tristes 

arrastando lama e silêncio. 

(MELO NETO, 2008, p. 104) 
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O rio relata o seu encontro com outros rios, “bem diferentes / daqueles que já viajam comigo” 

(MELO NETO, 2008, p. 103), e fala sobre a reserva do primeiro encontro em que os rios 

“nenhuma palavra respondiam” e, sobre a revelação de seus segredos. É da lição de intimidade 

de convivência que surge do percurso percorrido, que o poeta se propõe a agregar tonalidade 

afetiva ao discurso do rio “por que descem tão tristes / arrastando lama e silêncio”. 

 A coincidência entre o percurso e o discurso do rio e o momento da narração, centrada 

na figura do rio que discorre sobre seu próprio curso, leva o poeta, segundo Nunes (2007), a 

assumir um duplo papel de agente e objeto da narração, com a fidelidade de um cartógrafo, que 

levanta os dados e não poupa nenhuma referência aos traços físicos da paisagem: 

 

As vilas vão passando 

com seus santos padroeiros. 

Primeiro é Poço Fundo, 

onde Santo Antônio tem capela. 

Depois é Santa Cruz 

onde o Senhor Bom Jesus se reza. 

Toritama, antes Torres, 

fez para a Conceição sua igreja. 

A vila de Capado 

chama-se pela sua nova capela. 

Em Topada, a igreja 

Com um cemitério se completa. 

No lugar Couro d’Anta, 

a Conceição também se celebra. 

Sempre um santo preside 

à decadência de cada uma delas. 

(MELO NETO, 2008, p. 98) 

 

Com a sua voz rechaçada a um segundo plano, cedendo lugar à voz do rio e construindo 

a paisagem ilusoriamente sob a ótica dele, o sujeito lírico não é mais encarado, na perspectiva 

de Collot (2013a), como matéria de interioridade e de identidade, mas na sua relação 

constitutiva com uma realidade que o altera. Desse modo, voltando-se às margens do 

Capibaribe e construindo um novo olhar para uma realidade já sua conhecida, o poeta vive a 

alteridade, porque passa a ver o mundo sob a visão de um outro – o rio – possibilitando não a 

anulação, mas a reavaliação do lirismo, patenteado sob uma nova forma de subjetividade.  

 A interpretação do poema requer um deslocamento do eixo da subjetividade 

retrospectiva para o universo textual que, segundo Rosa Martelo (2010), é algo que a própria 

construção do texto implica. Em O rio, o modo de figuração da intimidade se dá pelo processo 

de vivência direta da alteridade experimentada pela coincidência estabelecida entre o discurso 

do sujeito e o discurso do rio.  
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 Consciente do processo de ficcionalização que ocorre na poesia, é possível dizer que o 

eu do poeta não se objetiva, afinal todos os registros de dados, todas as referências a respeito 

do curso do Capibaribe, de sua nascente à cidade do Recife, constituem traços da paisagem, da 

gente e da terra percebidos pelo poeta. O que há de fato é uma objetividade descritiva que, se 

não exclui o sujeito empírico como já foi dito, pelo menos o coloca de canto, suplantando 

aparentemente a subjetividade. 

Em Morte e vida severina (1956), reconhecido pelo próprio poeta como Auto de natal 

pernambucano, o poeta reforçará o caráter ficcional do sujeito lírico, manifestado por meio da 

dramatização. Se em O rio, há uma abordagem dramática em que o sujeito se mantém como 

escrivão fiel das formas de dizer do Capibaribe, em Morte e vida severina, ele se identifica 

diretamente com o retirante e, segundo João Alexandre Barbosa (1975, p. 124), “imita o 

discurso de uma condição por intermédio do qual se define”, ou seja, há uma alegorização do 

eu, que reduz a pessoalidade do poeta: 

 

_ O meu nome é Severino, 

não tenho outro de pia. 

Como há muitos Severinos, 

que é santo de romaria, 

deram então de me chamar 

Severino de Maria; 

como  há muitos Severinos 

com mães chamadas Maria, 

fiquei sendo o da Maria] 

do finado Zacarias. 

Mas isso ainda diz pouco: 

há muitos na freguesia, 

por causa de um coronel 

que se chamou Zacarias 

e que foi o mais antigo 

senhor desta sesmaria. 

(MELO NETO, 2008, p. 147) 

 

O poeta ao criar uma estratégia discursiva para apresentação da personagem por meio 

da escolha de um nome que, segundo seu significado, remete à vida sofrida, cria um Severino 

representante de uma grande massa de severinos.  

A forma do auto permite que se integre ao discurso vocabulários e expressões do povo, 

dado seu caráter essencialmente dramático, optando pela generalização não só do homem, mas 

também de sua forma de falar. A condição generalizante expressa pelo discurso, o qual mostra 

a personagem na tentativa de individualizar-se, envereda pela identificação da mesma situação 

adversa que culmina na impossibilidade, segundo Barbosa (1975), da poetização da existência: 
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Somos muitos severinos 

iguais em tudo na vida: 

na mesma cabeça grande 

que a custo é que se equilibra, 

no mesmo ventre crescido 

sobre as mesmas pernas finas, 

e iguais também porque o sangue 

que usamos tem pouca tinta. 

E se somos Severinos 

iguais em tudo na vida, 

morremos de morte igual, 

mesma morte Severina: 

que é a morte que se morre 

de velhice antes dos trinta, 

de emboscada antes dos vinte, 

de fome um pouco por dia 

(de fraqueza e de doença 

é que a morte Severina 

ataca em qualquer idade, 

e até gente não nascida). 

(MELO NETO, 2008, p. 148) 

 

A situação adversa apresentada, ou seja, as raras condições de desenvolvimento da vida 

no sertão nordestino, que o personagem Severino conta ao longo dos versos, vai se apresentando 

avessa ao que Barbosa (1975) define como “possível poetização da existência”. Embora o 

objetivo do retirante, ao deixar o sertão e buscar a cidade, seja a manutenção da vida, a presença 

constante da morte desmistifica o tom poético que a manutenção da vida poderia ganhar, como 

se observa em Melo Neto (2008, p. 153-154), “Desde que estou retirando / só a morte vejo 

ativa, / só a morte deparei / e ás vezes até festiva; / só morte tem encontrado / quem pensava 

encontrar vida, / e o pouco que não foi morte/ foi de vida Severina”. 

Deste modo, torna-se fundamental considerar a forma escolhida por João Cabral – o 

auto – já que é pela forma dramática que se torna possível a reflexão crítica do conteúdo de 

Morte e vida severina. Pela ficcionalização do sujeito, que cria um projeto de identificação com 

o retirante e com o discurso dele, discute-se a condição humana frente à situação social que ela 

encerra.  

Se o poeta, parte das experiências com a situação real nordestina, a escolha do auto 

como forma dramática desautoriza qualquer identificação entre as duas instâncias ficcionais, 

porque mostra-se encenada enquanto composição teatral, sem intento de representação. Desta 

forma, a criação da figura do retirante garante, segundo Costa Lima (1995), o processo 

costumeiro de desdobramento interno da imagem a partir do nome da personagem. 

 Se é evidente que a figura do poeta se desdobra na do retirante, um pouco mais obscuro, 

mas possível é encontrar ainda nos versos um novo desdobramento, em que o discurso do 
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mestre Carpina, ao final, franqueia não somente a posição da personagem, mas também do 

próprio poeta frente à discussão que se travou ao longo dos versos a respeito da vida: 

 

_ Severino, retirante, 

deixe agora que lhe diga: 

eu não sei bem a resposta 

da pergunta que fazia, 

se não vale mais saltar 

fora da ponte e da vida; 

nem conheço essa resposta, 

se quer mesmo que lhe diga; 

é difícil defender, 

só com palavras, a vida, 

ainda mais quando ela é 

esta que vê, Severina; 

mas se responder não pude 

à pergunta que fazia, 

ela, a vida, a respondeu 

com sua presença viva.  

(MELO NETO, 2008, p. 177) 

 

Mestre Carpina, nesse ponto, vai responder à pergunta feita por Severino: “seu José, 

mestre carpina, / que diferença faria / se em vez de continuar / tomasse a melhor saída: / a de 

saltar, numa noite, / fora da ponte e da vida?” (MELO NETO, 2008, p. 171), afirmando ser as 

palavras insuficientes para a defesa da vida, principalmente a severina.  

Para tanto, ele usa como argumento o nascimento da criança que constitui o próprio 

espetáculo da vida que teima em dar continuidade “a fábrica que ela mesma, / teimosamente, 

se fabrica” (MELO NETO, 2008, p. 178). Franqueando, segundo Costa Lima (1995), a posição 

do poeta que se sente otimista frente à vida e, a da personagem principal, que se sente 

esperançosa frente ao argumento do mestre que apresenta um argumento incontestável: o da 

vida que pacientemente “fabrica a si mesma”. 

 Nesse sentido, o “tríptico do Capibaribe” encerra uma linguagem que se apresenta 

transitiva e com a qual, segundo Rosa Martelo (2010), pode-se falar de qualquer coisa, contanto 

que se preserve sua qualidade de linguagem poeticamente elaborada no processo de construção 

do poema, como construção de mundo. Fator que permite olhar a realidade existente na obra de 

João Cabral como uma forma de realismo de linguagem, segundo a concepção de Haroldo de 

Campos (1997). 

Surge então, um confronto entre as duas formas de realidade, a realidade de papel e a 

realidade exterior, desmistifica por Haroldo de Campos (1997), uma vez que os significados 

convencionais são substituídos por outras formas de significação. Ou seja, no processo de 

seleção e combinação do vocabulário, o poeta acaba por criar significados inusitados, fazendo 
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com que o conteúdo do real seja redistribuído de forma aparentemente aleatória, confundindo 

a organização instituída pelo real concreto. 

Voltando-se para a realidade exterior, o poeta brasileiro distancia-se da poesia feita 

exclusivamente de inspiração e volta-se a uma realidade que, perseguida e captada pela 

linguagem, mistura-se a essa linguagem, tornando-se dela inseparável. Desse modo, torna-se 

mais coerente afirmar a presença de um realismo de linguagem, segundo a concepção do 

próprio Haroldo de Campos (1997), em que o realismo se configura por aquilo que recompõe 

metonimicamente a realidade exterior. 

 A forma escolhida para tratar do Capibaribe, nos três livros citados, justifica-se em 

função das imagens nordestinas, no caso as do próprio Capibaribe. Isso porque, segundo Rosa 

Martelo (2010), na medida em que o poeta “sabe ser rio” é que vai se tornando um mestre de 

versos que se ocupa das “coisas do não”. Despojar-se da discursividade é a forma encontrada 

pelo poeta para transformar a sua poesia em amostra-de-mundo, como observa Rosa Martelo 

(2010), de modo que a fome, a sede e a privação transformem-se em propriedades metafóricas 

com as quais o poema é construído. Ao relacionar essas propriedades metafóricas com o literal 

exemplificado, alcança-se pela linguagem a pobreza metaforizada, correlato da pauperização 

do Nordeste. 

Uma faca só lâmina, publicado em 1956, é tomado nessa leitura no intuito de representar 

o modo como João Cabral incorpora o processo de crise interna do sujeito ao processo poético. 

O livro apresenta-se como texto-chave na obra do poeta porque norteia dois eixos 

desenvolvidos na poética cabralina: o primeiro é a temática do próprio processo de composição 

e o segundo o caráter sugestivo da ausência. 

Esse segundo processo de composição se apresenta numa dimensão alegórica a fim de 

caracterizar e dar vigor à linguagem poética. Incorporando como nenhum outro livro desde O 

cão sem plumas o intento de apagamento dos sentimentos da superfície do texto por meio da 

depuração da linguagem, o poeta opta pela ausência como base estruturante não só da 

construção dos versos, mas também de sua significação. No entanto, é preciso notar que quanto 

mais depurada a linguagem mais o sentimento parece estar revelado, por isso a ausência 

presentifica, preenche o vazio existente e anterior a ela. 

A presença dos três termos comparantes, “a bala”, “o relógio” e a “faca”, que se 

correspondem pela proximidade de suas qualidades materiais, contrastam com a ausência do 

termo comparado, em que o vazio se diz pelo próprio termo que o nomeia. Desse modo, torna-

se evidente que os objetos selecionados pelo poeta representam, segundo Nunes (2007), de 
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maneira precária e insuficiente o comparado que se faz ausente, mas referem-no como objeto, 

cuja realidade, consiste numa ausência, que no processo de construção do poema apresenta 

grande poder de significação. 

Dentre todos os comparantes, a imagem da faca enquanto símbolo é a que melhor se 

adequa ao ideal de ausência buscado pelo poeta “porque nenhum indica / essa ausência tão 

ávida/ como a imagem da faca/ que só tivesse lâmina” (MELO NETO, 2008, p. 182). É da lição 

da faca que o poeta se serve para compor já que assim como a lâmina, o poeta quanto mais 

ausente escolhe ficar, mas implicado está nesta escolha “a lâmina despida / que cresce ao se 

gastar. / que quanto menos dorme / quanto menos sono há” (MELO NETO, 2008, p. 183) e, 

assim como ela, quanto mais vigilante, mais lúcido se torna. 

Ainda que não haja qualquer referência a um eu individualizado, como bem lembra 

Costa Lima (1995), ou qualquer fala que remeta à pessoa do poeta, a saída encontrada por João 

Cabral para incorporar o processo de crise interna do sujeito ao processo de construção da 

poesia foi impessoalizar-se a fim de generalizar: a afirmação de uma ausência é o maior índice 

da presença. 

Há no poema, também segundo o crítico, uma absoluta suspensão de sentimentos e da 

presença de pessoas, ou seja, o humano está ausente, mas essa ausência é estratégica já que o 

vazio ao invés de suspender sua significação, a reforça, tal como ocorre com a faca em que o 

“cabo de madeira” é justamente o que pode corromper a sua verdadeira essência “o importante 

é que a faca / o seu ardor não perca / e tampouco a corrompa / o cabo de madeira” (MELO 

NETO, 2008, p.184). 

Desta forma, entre todas as imagens selecionadas pelo poeta a que melhor representa 

essa ausência é a imagem da faca “ou ainda uma faca / que só tivesse lâmina, / de todas as 

imagens / a mais voraz e gráfica” (MELO NETO, 2008, p.187). Dando ênfase ao sentimento 

de inquietação, apontado por Nunes (2007), em virtude tanto da impossibilidade de determinar 

o referente à que os comparantes remetem, quanto à necessidade de se fazer ausente, o poeta 

trava uma luta com a linguagem, anunciando que para aqueles que sofrem no embate com a 

palavra, a imagem da faca mostra-se adequada para sustentar a ideia de ausência como meio de 

alcançar a essência: “pois somente essa faca / dará a tal operário / olhos mais frescos para / o 

seu vocabulário”, ou ainda, dará “o gosto do deserto, / o estilo das facas” (MELO NETO, 2008, 

p. 189).  

Somente no epílogo do livro, numa sequência de oito quadras em itálico, a motivação 

dessa inquietação é posta, evidenciando a natureza simbólica da linguagem que consegue 
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abarcar simultaneamente dois momentos distintos: a coisa lembrada e a coisa no instante de sua 

percepção, enquanto ela ainda está presa à realidade. É fato que a realidade do objeto vai sendo 

depurada pela linguagem, até que recue completamente, sobrando somente o “ser” de 

linguagem: 

 

e daí à lembrança 

que vestiu tais imagens 

e é muito mais intensa 

do que pôde a linguagem, 

 

e afinal à presença 

da realidade, prima, 

que gerou a lembrança 

e ainda a gera, ainda, 

 

por fim à realidade, 

prima, e tão violenta 

que ao tentar apreendê-la 

toda imagem rebenta. 

(MELO NETO, 2008, p. 191) 

 

Incorporando o processo de crise interna do sujeito ao processo poético, torna-se 

evidente que o sujeito tenta apreender a realidade passada, ou seja, a memória que vestida de 

saudade se torna lembrança e que não sendo capaz de resgatá-la pela linguagem, uma vez que 

ela escapa àquilo que a palavra é capaz de dizer, envereda-se para a construção da imagem. 

Nesse sentido, a imagem apresenta-se muito mais intensa que a própria linguagem, pois é capaz 

de resgatar a memória, mas não a realidade da qual ela é construída, já que esta mostra-se 

“violenta” e, por isso, inapreensível, não podendo ser apreendida como um todo por nenhuma 

forma de manifestação, conforme Secchin (2014). 

 Assim é que a crise do sujeito que busca sua ausência como forma de apreensão da 

realidade também é a crise do processo poético, que assume a sua incapacidade de 

representação da totalidade dessa mesma realidade, afirmando-se somente como parcela do 

real, ratificando a sua incompletude e constante abertura. Não podendo afirmar-se como 

processo fechado em si mesmo, é que a imagem ao tentar apreender o real pelo significado 

arrebenta, ou seja, estilhaça-se, o que consequentemente ocasiona uma abertura da imagem pela 

forma, uma vez que o processo poético não encontra uma linguagem que se apresente 

suficientemente forte para conter a força violenta da realidade.   

 Segundo João Alexandre Barbosa (1975), é a significação formal proposta na redução 

da imagem que vai dar significado à distância que se estabelece entre realidade e linguagem, 

como se pode ver no trecho citado do epílogo. Assim, o que a faca pode ensinar ao poeta não 



56 
 

difere daquilo que nas partes anteriores, foi uma lição mais geral. O poeta aprende com a 

realidade que ele encena e, que só se deixa ver poeticamente e não linguisticamente, uma vez 

que o poeta ao apreender os objetos, apreende simultaneamente uma parcela do real. 

 Depois de destruída a necessidade da imagem para nomeação do objeto, verifica-se que 

a lição da faca está na ausência que a lâmina – sua essência – representa, possibilitando uma 

leitura mais complexa do real. Trata-se de uma ressonância exterior do espetáculo interior, ou 

seja, há nesse real apresentado uma tonalidade afetiva surgida na experiência do objeto, de 

forma que o aparente objetivismo de Uma faca só lâmina apresenta-se como expressão de um 

sujeito lírico, que promove uma valorização da materialidade da palavra e das coisas como 

forma de denegação da própria subjetividade. 

Em Quaderna, publicado em 1960, o poeta intenta o controle do próprio discurso 

produzido por meio de um padrão formal estabelecido para tratar, sobretudo, da presença do 

feminino, que ele introduz pela primeira vez em sua obra, num modo tipicamente cabralino. 

Dos vinte poemas que o livro apresenta, este trabalho abordará de forma representativa, 

enquanto tema de captação da mulher, o poema “Estudos para uma bailadora andaluza”, 

selecionado entre os outros seis poemas que também caracterizam essa opção temática e o 

poema “A palo seco”, alvo de interesse da discussão a respeito da figuração do eu por constituir-

se em poemas de orientação metapoética. 

Em “Estudos para uma bailadora andaluza”, poema de abertura do livro, o poeta vai 

tratar do flamenco que originalmente surge como cante a palo seco, ou seja, sem 

acompanhamento de instrumentos musicais e que posteriormente passa a ser acompanhado de 

baile – a dança. No poema, Cabral anuncia a siguiriya como o ritmo a ser estudado e do qual o 

corpo da bailadora se apresenta como veículo. O poema questiona não só a representação do 

ritmo flamenco, mas também a própria linguagem que tenta apreender o movimento da 

bailadora, em que a dança flamenca e em específico a siguiriya é uma forma rítmica que o poeta 

imita pela linguagem. 

 Consolidando a quadra como paradigma na poesia de João Cabral de Melo Neto e, 

segundo Benedito Nunes (2007), como módulo de controle na elaboração e encadeamento das 

imagens e dividindo um dado objeto em partes, esse recurso projeta a bailadora em seis quadros 

distintos relacionados por contiguidade metonímica, ou seja, a bailadora enquanto dança é 

transmutada em figuras. Ao elucidar o processo de construção do poema, o poeta inicia com a 

utilização do modo condicional “Dir-se-ia”, que confirma o intento apresentado no título de 

realizar estudos sobre a condução do corpo da bailadora na dança flamenca, desmistificando a 
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ideia primeira do motivo feminino, como motivo lírico por excelência, frequentemente atrelado 

ao estudo do corpo. 

A seleção da imagem da bailadora andaluza surge associada ao canto e principalmente 

a dança flamenca, principal cultura da Andaluzia na Espanha. Em sua origem o estilo flamenco 

consistia apenas em canto sem acompanhamento musical e posteriormente veio a ser 

acompanhado de palmas rítmicas, guitarra e sapateado. Uma das características da música 

flamenca é sua métrica padrão, ainda que ocorresse inicialmente a palo seco, ou seja, 

desacompanhada de instrumentos musicais. 

 Por mais que o estilo seja frequentemente associado à dança, a alma do flamenco é o 

cante, uma vez que instrumentos e danças foram somente mais tarde associados ao estilo. Dessa 

forma, entende-se que a dança flamenca é selecionada pelo poeta como forma de modalizar a 

subjetividade, já que se volta antes à palavra, desprestigiando o aspecto melódico, e à técnica a 

fim de favorecer o estudo da sua composição ainda que não deixe de tratar da sensualidade 

feminina. 

Ao construir o poema, João Cabral, em consonância com seu estilo seco, de pouca 

musicalidade, e frequentemente identificado pela crítica como antilírico, delimita como assunto 

do poema o trato do ritmo flamenco, não pelo viés em que ele se apresenta na tradição musical 

da Espanha, em que fora associado à expressão de dor e emoção dos povos conquistados da 

Andaluzia pelos Mouros, mas no aspecto técnico do cante grande do qual a siguiriya faz parte. 

A construção do ritmo a palo seco apresenta-se como forma de delimitar a subjetividade, já que 

ao invés de centrar-se na figura feminina, o poeta enviesa para a construção rítmica da dança 

flamenca, representada na e pela linguagem. 

O poeta ao selecionar a siguiriya, cante flamenco em ritmo alternado e, em coplas de 

quatro versos em hexassílabo, com rimas assonantes nos pares, delimita em certa medida a 

forma a ser utilizada no poema e, propositalmente nega-lhe o conteúdo a fim de delimitar os 

dados subjetivos, tratando especificamente do estudo rítmico da dança. Mesmo distante do 

caráter melancólico que o cante flamenco apresenta em sua origem, Cabral propõe o estudo do 

ritmo por meio da observação dos passos da dança executada pela bailadora andaluza, que na 

siguiriya encontra a representatividade da força e resistência da Andaluzia à conquista moura, 

caracterizada por uma descarga de ódios acumulados e acompanhada pelo uso de castanholas 

que emitem um som seco e oco ressoando em tom agudo.  

O poema, dividido numericamente em seis partes com oito quadras, compõe estudos 

sobre o ritmo da dança flamenca a partir da apresentação de sucessivas imagens que desconexas 
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não possibilitam a apreensão de uma unidade de significação.  A identidade da bailadora 

construída em comparação com as imagens suscitadas pelos quadros, permanece, segundo 

Benedito Nunes (2007), no campo da hipótese descritiva “dir-se-ia, quando aparece / (...) que 

com a imagem do fogo/ inteira se identifica” (MELO NETO, 2008, p. 195).  

A condição de hipótese sustenta-se durante parte do poema, porque na realização dos 

seis estudos distintos dos movimentos comparativos da bailadora há sempre uma ressalva: 

“porém a imagem do fogo / é num ponto desmentida: / que o fogo não é capaz / como ela é, nas 

siguiriyas” (MELO NETO, 2008, p. 195). Isso ocasiona uma projeção da imagem da bailadora 

em primeiro plano, tornando sua destreza na dança incomparável e ressaltando o quanto a figura 

da mulher se impõe como motivo de poesia mesmo quando está sob o signo da construção que 

se quer antilírica. 

Assim como ocorre em relação ao ritmo produzido pela construção e manipulação do 

trabalho sonoro com a palavra, as imagens selecionadas por João Cabral mantêm possível 

ligação com o ritmo da dança flamenca. Etimologicamente fala-se que a palavra é originária de 

“flamengos” que caracterizam os povos ciganos que chegaram à Espanha, originários da região 

dos Flandes. Mas a ideia mais aceita é de que a palavra flamenco deriva do provençal 

“flamenc”, que significa “ave da cor do fogo”, e do latim “flamma” que significa “chama ou 

labareda”, possibilitando uma clara relação entre a etimologia da palavra e a seleção da imagem 

suscitada por Cabral, para atuar como símile da imagem da bailadora em movimento: o fogo. 

Nos demais quatros, iniciados, às vezes, pela dúvida, o poeta vai construir a bailadora 

baseando-se em imagens que sustentam a tensão, assim como sugere Melo Neto (2008, p. 196) 

no segundo quadro, “subida ao dorso da dança / (vai carregada ou carrega?) / é impossível se 

dizer / se é a cavaleira ou a égua”, sustentando a dúvida inicial: “e que é impossível traçar / 

nenhuma linha fronteira / entre ela e a montaria: / ela é a égua e a cavaleira”. Nesse quadro, 

nota-se que a ambiguidade é que sustenta a leitura da construção poética, já que o poeta opta 

pela tensão das forças que se dão entre a “égua e a cavaleira” e a perfeita sintonia incapaz de 

tornar distinguível quem “vai carregada ou carrega?”.  

A associação da imagem da bailadora com a da telegrafista se justifica pela capacidade 

de reter a mensagem por meio da atenção: “há nessa atenção curvada / muito de telegrafista, / 

atento para não perder / a mensagem transmitida” (MELO NETO, 2008, p. 198), enquanto o 

comparante “camponês” surge no poema como indício da dureza necessária com que pisa a 

bailadora, fazendo recair a atenção na energia muscular e força. Além da tensão existente entre 

a leveza da condução do corpo e a força com que pisa, a escolha do termo comparante também 
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pode ser explicada baseando-se no conhecimento de que o flamenco também encontra suas 

raízes na cultura árabe que apresenta como significado da palavra “camponês-sem-terra”, já 

que a Andaluzia foi a região da Espanha onde se deu a maior influência dessa cultura.  

A ideia de força como símile da bailadora acentua-lhe a diferença em relação à bailarina 

e, também do flamenco em relação ao balé clássico, já que a bailarina aspira a um aspecto de 

ave “assexuada e mofina” e consequentemente à leveza, enquanto a bailadora, nas palavras de 

Melo Neto (2008, p. 198), “se quer uma árvore / firma na terra, nativa, / que não quer negar a 

terra / nem, como ave, fugi-la”. Em decorrência disso, o poeta também compara a bailadora 

com a estátua “com a mesma posição / como que talhada em pedra” (MELO NETO, 2008, p. 

199), que coloca em evidência a tensão entre a força interna e a força externa, tal como ocorre 

com o próprio poeta no momento de construção do poema. 

No sexto e último quadro, a imagem do movimento da bailadora é comparado ao 

processo da espiga: “verde, envolvida de palha; / madura, quase despida” (MELO NETO, 2008, 

p. 200). O descascamento da espiga é também o descascamento da metáfora (bailadora=espiga) 

por trás da comparação entre a dança e o processo da espiga “parece que sua dança / ao ser 

dançada, à medida / que avança a vai despojando / da folhagem que a vestia” (MELO NETO, 

2008, p. 200). Desse modo, a folhagem associada à roupa do flamenco se desdobra para o corpo 

da bailadora “mas também dessa outra flora / a que seus braços dão vida, / densa floresta de 

gestos / a que dão vida e agonia” (MELO NETO, 2008, p. 200), dando ênfase ao feminino e 

minimizando as tentativas de cerceamento da subjetividade. 

 Os seis quadros que compõem “Estudos para uma bailadora andaluza” propiciam um 

estudo dos movimentos da bailadora em séries que perpassam o calor, a tensão, a atenção, a 

energia muscular, a rigidez e, por fim, o corpo responsável pela dança. Essas imagens, embora 

estejam presas ao campo de referência do real, apresentam uma verdade poética que só é 

validada dentro desse mesmo universo, em que as imagens comparantes se compõem a partir 

da percepção do poeta e da imagem que ele pretende construir da bailadora. O poeta não cria 

um símbolo da bailadora, nem tampouco recorre à sua demonstração, é a ambiguidade da 

imagem que enriquece a primeira percepção do objeto e permite ao poeta recriar a bailadora tal 

qual ela aparece no real: contraditória, imediata e plural, tal como ela se apresenta aos seus 

olhos. 

 No texto “A palo seco”, Cabral revela o modo como ocorre a aprendizagem da 

linguagem depurada a partir do objeto que permite obscurecer os dados da própria sensibilidade 

tal qual ele efetua em “Estudos para uma bailadora andaluza”. A expressão de origem hispânica 
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“a palo seco”, quando ligada ao flamenco, apresenta-se como capela, ou seja, sem 

acompanhamento de instrumentos musicais, já expresso pelo poeta desde o início do poema e 

com claro intuito de criar uma identificação entre essa forma, própria da música flamenca, e o 

seu modo de fazer poesia.  Não só no tocante à linguagem, mas ao próprio posicionamento do 

poeta em relação ao seu uso “se diz a palo seco / o cante sem guitarra; / o cante sem; o cante / 

o cante sem mais nada” (MELO NETO, 2008, p. 223).  

 É possível identificar ainda no texto, todas as formas anteriores pelas quais João Cabral 

desejou alcançar uma linguagem depurada para a construção de sua poesia a fim de redefinir-

se enquanto sujeito em favor da objetividade. Essas formas podem agora ser todas identificadas 

no cante a palo seco, a começar pela busca incessante do “silêncio a pino” que já podia ser 

entrevisto desde Pedra do sono em que o sujeito lírico busca a autocontemplação em silêncio 

em “Os Manequins”. 

 Os versos: “cantar num deserto / devassado de sol” (MELO NETO, 2008, p. 223) 

remetem à forma desejada em O engenheiro e Psicologia da composição, em que se conjugam 

não só a busca pelo silêncio da flauta a fim de sobrepor a racionalidade do “sol” ao cante das 

emoções, mas que atinge seu ponto culminante na paisagem do deserto, maior representante de 

claridade. Por fim, a forma da “lâmina da voz” buscada em Uma faca só lâmina, que se 

apresenta somente como linguagem, imagem despojada de qualquer forma de ornamento, 

centrada na essência fenomenológica do ser, abre-se a tematização da aprendizagem com o 

objeto, especificamente o cante – “a palo seco” – veia poética buscada no livro anterior, quando 

o poeta se propõe ao estudo da faca. 

 Pode-se associar essa recusa do lirismo entendido como expressão do eu e da 

subjetividade pessoal associada à valorização da materialidade das palavras e das coisas, 

centrada na figura do objeto que o poeta convoca, a empreitada poética de Francis Ponge. Assim 

como em Ponge, a poesia de João Cabral de Melo Neto incide na retórica do objeto, que 

pressupõe o tratamento do objeto nas três dimensões da linguagem – a gráfica, a sonora e a 

semântica, a fim de dissecar as palavras-coisas. Nessa perspectiva é que observamos por meio 

da teorização sobre sujeito lírico a partir de Collot (2013a) que o enfoque dado ao objeto não 

ocasiona o desaparecimento do sujeito em favor da objetividade, mas sua redefinição. 

 Essa redefinição do sujeito lírico acontece, segundo Collot (2013a), por meio da sua 

abertura para o exterior e para a alteridade. O poeta em “A palo seco”, ao ansiar por uma poesia 

objetiva adere a ideias objetivas que são excitadas pelas sensações “é o mesmo que cantar / num 

deserto sem sombra, / em que a voz só dispõe / do que ela mesma ponha” (MELO NETO, 2008, 
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p. 223), emancipando essas sensações da relação que mantém com a percepção a fim de 

ocasionar o desregramento de todos os sentidos, ou seja, o poeta busca “é um cante desarmado: 

/ só a lâmina da voz” (MELO NETO, 2008, p. 223), que ocorre sem que a sua subjetividade 

seja posta de forma exclusiva. 

 Quando arremessa-se para os objetos, fora de si, é que o sujeito descobre o desconhecido 

que traz em si e torna-se seu próprio objeto “é um cante que exige / o ser-se ao meio dia, / que 

é quando a sombra foge / e não medra a magia” (MELO NETO, 2008, p. 224), numa busca pela 

razão, que faz com que o sujeito se impessoalize, tornando aparentemente autônomo o 

funcionamento da linguagem, que parece dizer por si mesma, cindida do sujeito que a enuncia 

em tom seco: “a palo seco cantam / a bigorna e o martelo, / o ferro sobre a pedra, / o ferro contra 

o ferro” (MELO NETO, 2008, p. 226). 

A educação pela pedra, publicado em 1966, é um livro constituído por quarenta e oito 

poemas separados, na primeira edição, em quatro grupos de doze poemas, sendo o primeiro 

grupo constituído de a (Nordeste) e b (Não Nordeste) onde se desenvolvem poemas de dezesseis 

versos e o segundo grupo, repetindo a nomeação divisória do primeiro, organizado em textos 

mais longos, de vinte e quatro versos. Os grupos identificados pela letra (a/A) constituem 

poemas de temas pernambucanos e os da série identificados pela letra (b/B) de temas variados. 

Observa-se que João Cabral mantém a estrutura da quadra, já aplicada largamente em 

Quaderna, enquanto princípio de composição básica, com a ressalva de que no livro se objetiva 

o emprego de um ritmo mais largo, que impede a leitura melódica favorecendo a discursividade 

lógica da sintaxe em detrimento da musicalidade. 

Desse modo, a forma em A educação pela pedra prenuncia o conteúdo que apresenta 

uma poesia que toma como parâmetro a lição da pedra e sua autossuficiência, como afirma 

Peixoto (1983). É a partir da lição da pedra que o poeta reafirma seu intento construtivista e, 

segundo Secchin (2014), também estabelece a lição do livro e o desejo de que o real surja no 

poema de processos identificados a partir das coisas e não da subjetividade do poeta. Talvez 

por isso a eliminação da primeira pessoa apareça, no livro, como dado relevante, uma vez que 

indicia um posicionamento pela negativa frente a uma tradição lírica fundada na expressão do 

eu do poeta. 

É a partir desta constatação que o modo muito pessoal de fazer imitação, não somente 

dos conteúdos, mas também das formas que os representam, consoante Barbosa (1982), que se 

abre caminho para a configuração transitiva do poema e indicia um reconhecimento, de forma 
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crítica, da impossibilidade de se fugir da figuração pessoal em poesia como é possível entrever 

em “Retrato do escritor”. 

 Há também poemas como “Coisas de cabeceira, Recife” e “Coisas de cabeceira, 

Sevilha” que, ao viabilizar uma leitura do espaço recifense e sevilhano, apresentam um discurso 

memorialístico, conteúdo por excelência da matéria lírica, cuja forma de representação tem 

como base um modo de figuração da intimidade que resulta numa composição tensa, em que a 

forma poética assumida pelos conteúdos de uma dada realidade se apresenta passível de 

imitação pela poesia. 

Ao contrário do que se poderia supor, os poemas selecionados que apresentam o papel 

da vivência pessoal como matéria de poesia, ao se caracterizarem como poemas emparelhados, 

ou seja, poemas que guardam a mesma estrutura de composição, ressaltam o planejamento 

meticuloso do poeta ao criar arranjos comuns e apresentá-los em pares. Essa estrutura denuncia 

o trabalho de construção do autor, e torna evidente a intenção do poeta de evadir-se da 

subjetividade pelo modo de construção, que solicita uma leitura dupla e paralela, como afirma 

Peixoto (1983). 

Em “Coisas de cabeceira, Recife”, o papel da vivência pessoal surge como matéria de 

poesia, já que de alguma maneira o poeta pretende retomar o seu próprio espaço de vivência. O 

poema se inicia com uma metáfora em que a memória do poeta apresenta coisas que “se 

alinham” numa prateleira com o rótulo “Recife”. As lembranças, características da memória, 

são substituídas por coisas “densas, recortadas, / bem legíveis, em suas formas simples” (MELO 

NETO, 2008, p. 311), ao contrário do que se poderia supor já que as lembranças em geral 

sempre aparecem vagas, sem contornos bem delimitados, quase ilegíveis porque foram 

parcialmente apagadas pelo seu distanciamento no tempo e no espaço.  

A memória do eu que fala no poema, ao invés de ser feita de seres ou coisas 

circunstanciais, constrói-se de coisas concretas, esvaziando-se paradoxalmente, do viés 

biográfico: 

 

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 esguiu dos sobrados.) 

(MELO NETO, 2008, p. 311) 
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A fuga do biográfico se realiza por meio de um modo de representação fundado na solidez 

arquitetônica da construção. Além dos materiais de construção (o combogó e o paralelepípedo), 

o poeta investe em vocabulário e imagens de construção (empena dos telhados, quinas agudas) 

para alcançar a construção em si, na figura dos sobrados, que se desdobra na imagem do livro:  

“os sobrados, paginados em romanceiro/ várias colunas por fólio, imprensados” (MELO 

NETO, 2008, p. 311).  

Desse modo, justifica-se o título “Coisas de cabeceira” pelo desdobramento da metáfora 

inicial, memória como prateleira, em memória enquanto livro, que tal como os sobrados podem 

ser paginadas, acumulando-se várias lembranças por folha. A memória, sendo incapaz de ser 

apreendida como um todo, tal como os sobrados, se apresenta como “vulto esguiu”, afirmando 

o seu caráter fugidio, de pouca definição, que ao ser ordenada pelo poeta, torna-se uma memória 

construída.  

 Essa memória sólida entrevista em “Coisas de cabeceira, Recife” também se apresentará 

em “Coisas de cabeceira, Sevilha” outro lugar de conhecimento e vivência do poeta que ele 

reconstrói. Tal como ocorre com Recife, no poema que se refere à Sevilha as memórias 

encontram-se organizadas numa prateleira, identificadas com rótulo “Sevilha”. Enquanto as 

memórias de Recife partiam de “coisas” como de cabeceira da memória, as memórias de 

Sevilha partem da lembrança das expressões de origem cigana que se condensaram em coisas 

e se tornaram concretas: 

 

Algumas delas, e fora as já contadas: 

não esparramarse, fazer na dose certa; 

por derecho, fazer qualquer quefazer, 

e o do ser, com a incorrupção da reta; 

con 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. 

(Coisas de cabeceira somam: exponerse, 

fazer no extremo, onde o risco começa). 

(MELO NETO, 2008, p. 318) 

 

As expressões ciganas que caracterizam a lembrança e apresentam-se como coisas, dada 

sua materialidade, também indiciam o intento construtivo do poeta, posto que remetem sempre 

às atividades do “fazer” e por extensão à contenção do eu que não se deve derramar, ou seja, 

“não esparramarse” nessa atividade de reconstruir a memória, mas fazer “com a incorrupção 

da reta”.  
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 Por mais que todas as expressões conduzam à ideia do fazer direto e exato, somente pelo 

fato de tratar-se do processo de refazer a memória, o eu do poeta em todo caso está implicado 

nessa escolha. As “coisas de cabeceira” remetem as coisas que o poeta guarda na cabeça, ainda 

que ele efetue o apagamento completo da primeira pessoa discursiva e consequentemente do 

dado pessoal. O que o poeta sustenta no poema é uma de suas lições entrevista na expressão 

“con nervio” – a tensão entre aquilo que emana da sua experiência e o momento de construção 

de uma memória, que se já não é a sua, pelo menos parte dela como motivação inicial. 

 Nesses poemas, o discurso memorialístico concretiza-se pela reversão do lírico, daquilo 

que o poeta lembra – as construções recifenses e as expressões ciganas de Sevilha, em matéria 

didática – o modo como se deve construir a memória e por extensão a poesia. Quando a 

memória se exime da lembrança de seres e momentos circunstanciais, ela aponta para a intenção 

de esgarçar-se a fim de abrir-se ao processo de construção, ou seja, ela não é restaurada, mas 

projetada pelo poeta que se servirá da base comum que a motivou. 

 A saída encontrada pelo poeta parece estar também no caráter metapoético, como é 

possível entrever nos poemas acima analisados, a partir da aprendizagem da linguagem dos 

diversos objetos com que o poeta chega à lição máxima: a educação pela pedra, em que a 

apreensão da realidade pela imitação se evidencia totalmente dependente do trabalho com a 

linguagem. 

 “Retrato de escritor” apresenta-se como resposta ao frequente paroxismo da busca pela 

impessoalidade, abordado pelo livro, já que nele Cabral parece reconhecer criticamente a 

impossibilidade de se fugir de um lance pessoal em poesia:   

 

Insolúvel: na água quente e na fria; 

nas de furar a pedra ou nas langues; 

nas águas lavadeiras; até nos álcoois 

que dissolvem o desdém mais diamante. 

Insolúvel: por muito o dissolvente; 

igual, nas gotas de um pranto ao lado, 

e nas águas do banho que o submerge, 

em beatitude, e de que emerge ingasto. 

 

Solúvel: em toda tinta de escrever, 

o mais simples de seus dissolventes; 

primeiramente, na da caneta- tinteiro 

com que ele se escreve dele, sempre 

(manuscrito, até em carta se abranda, 

em pedra-sabão, seu diamante primo); 

solúvel, mais: na da fita da máquina 

onde mais tarde ele se passa a limpo 

o que ele se escreveu da dor indonésia 

lida no Rio, num telegrama do Egito 
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(datiloscrito, já se acaramela muito 

Seu diamante em pessoa, pré-escrito). 

Solúvel, todo: na tinta, embora sólida, 

Da rotativa, manando seu auto-escrito 

(impresso, e tanto em livro-cisterna 

Ou jornal-rio, seu diamante é líquido). 

(MELO NETO, 2008, p. 336) 

 

O poeta afirma o seu desdobramento em um outro quando se reconhece “solúvel” no momento 

da escrita, seja ela em “caneta-tinteiro”; “na fita da máquina” ou “impresso”, ele se dissolve em 

“toda tinta de escrever”, enquanto se constitui insolúvel para qualquer outro líquido.  

Reconhecendo a sua solubilidade, o poeta reforça a sua contínua existência no 

dissolvente “o poema”, quando escreve dele mesmo em manuscrito comparando-se à “pedra-

sabão, seu diamante primo”, cujo caráter de rocha branda de baixa dureza, indicia o quanto o 

poeta pode prontamente impregnar de si mesmo o próprio texto. Na “fita da máquina”, o poeta 

comporá o texto datilografado, em que “mais tarde ele se passa a limpo” e por isso diz-se que 

o texto da máquina constitui seu “pré-escrito”, em que já se “acaramela muito seu diamante em 

pessoa”, ou seja, em que o eu se apresenta somente em partes decomposto pela ação da escrita. 

As afirmações de João Cabral remete ao que Combe (2009-2010) identifica como uma 

dupla referência, ou seja, a significação literal que o poeta inscreve pelo ato metalinguístico – 

a intenção mesma de afirmar a existência do eu do poeta naquilo que escreve – e a significação 

figurada entrevista no discurso do objeto – a ideia de que o poeta tal como o diamante possui 

uma forma alatrópica4. Isto significa que só ele pode se decompor em diversas partes, e isso só 

seria possível no ato da escrita, que ele reconhece em grau máximo, na tinta de impressão do 

livro “seu diamante é líquido”. 

Como é possível observar no poema, somente a linguagem do diamante, substância 

natural mais dura existente no mundo, é capaz de ensinar ao poeta a lição da pedra, compacta, 

mas que em “Retrato do escritor” se resolve pela negativa: o poeta enquanto diamante – rocha 

representativa de maior dureza – não é capaz de se manter insolúvel frente ao processo da escrita 

poética, contaminando o poema de si mesmo. 

Esse processo gera uma tensão no texto poético que não chega a resolver-se, até mesmo 

por que há uma dupla postulação simultânea impedindo que o sujeito lírico seja categorizado 

                                                           
4 O diamante é uma das formas alatrópicas do carbono, reconhecida no fato dele possuir uma estrutura 

extremamente unida e com ligações fortes, nas quais cada um dos átomos está unido a outros e direcionados a 

quatro carbonos vizinhos, dispostos nos vértices de um tetraedro regular. Esta forma alatrópica do carbono é a 

substância natural mais dura existente no mundo, definido pela escala de dureza de Mohs. A dureza da pedra é 

derivada de sua estrutura altamente compacta. Apesar de sua dureza, pode ser quebrado, mas somente por outro 

diamante. 
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de forma estável, estando em constante transformação. Por isso, ser impossível a definição da 

identidade do sujeito, segundo Combe (2009-2010), ou seja, há a presença de si mesmo na 

poesia, mas essa presença não obriga a identidade.  

Embora haja em Cabral uma máscara, por trás da qual é possível verificar a presença 

autobiográfica, há uma unidade do sujeito lírico, garantida pela sua criação em devir durante a 

feitura do poema, ou seja, todo processo de escrita é também um processo de auto escrita e 

nesse sentido o escritor garante a unidade do sujeito lírico, em que o “retrato do escritor” é por 

extensão um autorretrato de Cabral, como afirma Solange Yokozawa (2016). 

A escola das facas, publicado em 1980, constitui o livro em que o poeta João Cabral de 

Melo Neto apresenta uma vertente intimista, já que além da memória, parece haver um viés de 

caráter autobiográfico, ou seja, aqui o poeta inscreve não só uma realidade que ele conhece e 

que soube guardar em sua memória, mas também experiências pessoais que o fizeram guardá-

las. 

 Composto de quarenta e quatro poemas que, segundo Secchin (2014), atravessam em 

múltiplas direções o solo pernambucano, o livro estabelece uma relação de continuidade e 

renovação em relação às obras anteriores. De continuidade porque os livros anteriores ainda 

que não abordassem de forma central, também trataram o tema da memória e das experiências 

do poeta, principalmente no que tange à temática pernambucana de renovação:  

 

O poeta incute no texto uma perspectiva até então praticamente inexistente: a 

do próprio sujeito lírico enquanto ser histórico. Pela primeira vez de forma 

sistemática, o “eu” se confere um lugar explícito no corpo do poema. De 

sujeito camuflado sob a terceira pessoa gramatical (o poeta se contava pelo 

que via fora de si), João Cabral passa a expor o personagem de si mesmo 

imerso na matéria que conta (SECCHIN, 2014, p. 291).  

 

Aquilo que antes se sabia que eram dados recuperados ou recortados pelo olhar do poeta, 

agora é em si o poeta que se agrega à série de objetos tratados. Outro fator relevante para o 

estudo dos modos de figuração da subjetividade é o fato de metade dos poemas trazerem textos 

com marcas de primeira pessoa, evidenciando ainda mais a carga memorialística do livro.  

O texto de abertura que se configura em um poema-carta ao editor, ou ainda como o que 

parte da crítica identificou como poema-epígrafe, sem detença evidencia o tom pessoal com 

que o poeta abre o livro, como se observa nos versos de Melo Neto (2008, p. 391) “terminará 

ganhando outro pâncreas; / e se o pulmão não pode outro estilo / (esta dicção de tosse e 

gagueira), / me esgota, vivo em mim, livro-umbigo”.  
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O poeta é enfático ao se referir sobre as possíveis alterações que o livro sofre quando se 

programa publicá-lo: “amputado do fígado”, “ganhando outro pâncreas”, sem nunca atingir, no 

entanto, aquilo que é vital na obra, o pulmão. Este último, aderindo à forma de dicção cabralina, 

da substantivação e da fragmentação “de tosse e gagueira”, não podendo ser alterado, faz com 

que o livro se torne parte do próprio auto.  

Tratando a autonomia do poema em relação ao poeta construtor, Cabral dita a 

impossibilidade de o poema fazer-se autônomo dada a sua natureza instável. Deste modo, o 

poema “se multiplica e divide, / se pratica as quatro operações / enquanto em nós e de nós 

existe” (MELO NETO, 2008, p. 391), absorvendo para si a instabilidade que é do poeta.  Tal 

como o “potro solto”, a feitura do poema verte para uma visão de poesia oposta à da lúcida 

construção e da ideia de poema enquanto texto estático, acabado, apresentando-se alheio ao 

controle do poeta. 

 Se no poema-carta, Cabral apresenta uma ressalva ao editor, dizendo de forma bastante 

confessional, já que a carta ou o prefácio apresenta esse caráter, que embora opere “com a 

objetividade de um cirurgião [...] que ele o manipula, cortando, enxertando, amputando” 

(PEIXOTO, 1983, p. 211), não é capaz de exercer um controle absoluto sobre o poema criado. 

Decorrente da vulnerabilidade do poeta à inspiração, no segundo poema “Menino de Engenho”, 

título tomado de empréstimo do romance homônimo de José Lins do Rego, Cabral além de 

situar Pernambuco no tempo da recordação da infância, converte-o em experiência: 

 

A cana cortada é uma foice. 

Cortada num ângulo agudo, 

ganha o gume afiado da foice 

que a corta em foice, um dar-se mútuo. 

 

Menino, o gume de uma cana 

cortou-me ao quase de cegar-me, 

e uma cicatriz, que não guardo, 

soube dentro de mim guardar-se. 

 

A cicatriz não tenho mais; 

o inoculado, tenho ainda; 

nunca soube é se o inoculado 

(então) é vírus ou vacina. 

(MELO NETO, 2008, p. 392-393) 

 

Nesse caso, tanto o sujeito, o próprio poeta, quanto objeto, a cana, compartilham da 

lição da faca, da lição de contundência, ou seja, de eliminar pelo corte tudo que é excesso, que 

é para Cabral também uma lição de poesia. No sentido acima descrito, se a escola é de facas, 

subentende-se também que A escola das facas é uma escola de poesias de onde o poeta retira a 
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forma para cortar à foice, àquilo que do conteúdo – Pernambuco da sua memória – se mostra 

em excesso. Desse modo, a cana, objeto motivador da memória do menino, torna-se, ela mesmo, 

o elemento de contundência. Em razão de que acima do incidente biográfico aparece a imagem 

da foice e por extensão da cana como representação do próprio processo poético que o poeta 

quer relatar. 

Ao escrever o poema, o poeta resgata o incidente do corte com o gume da cana, que 

sofreu quando menino, privilegiando o tratamento do objeto em detrimento de si mesmo, 

enquanto sujeito. Em conformidade com Secchin (2014, p. 291), essa forma compõe uma 

“estratégia de encobrimento do sujeito num objeto que especularmente o desvela”, 

apresentando-se, portanto, como um diferente modo de figuração da subjetividade. 

O “dar-se mútuo” de que foice e cana compartilham, também é compartilhado pelo 

sujeito e pelo objeto, uma vez que tal como a foice que corta a cana em ângulo agudo 

transformando-a em foice, o sujeito que fora cortado pela cana-foice, provavelmente no rosto, 

já que chegou quase ao ponto de cegá-lo, agora aprendida a lição das facas, que se transforma 

na sua lição de poesia, é capaz de ensiná-la.  

 O sujeito comparece de maneira oblíqua e a memória pessoal é substituída pela violência 

do mundo dos engenhos que o menino viveu e que tão fortemente feriu sua subjetividade. Assim 

se explica a razão do poeta dizer que não tem mais a cicatriz externamente, mas a guarda dentro 

de si tal como o “inoculado”, que para o poeta permanece enquanto dúvida: se a cicatriz se fez 

sujeito, guardando-se dentro dele, ele também nunca soube se a tomou como “vírus ou vacina”, 

posto que ao mesmo tempo em que se efetuou o “corte” da própria subjetividade, ela mesmo se 

ponderou.  

 Ao fechar o livro A escola das facas com o poema “Autocrítica”, marca-se a direção 

metalinguística do livro em que a subjetividade comparece, indiretamente, já que o poeta 

convoca não a memória saudosista do passado, mas o que de fato foi sua escola das facas, sua 

escola de poesia: “o Pernambuco de onde veio / e a aonde foi, a Andaluzia” (MELO NETO, 

2008, p. 430). A lição ensinada foi a lição de contundência, em que “Um o vacinou do falar 

rico/ e deu-lhe a outra, fêmea e viva, / desafio demente: em verso dar a ver Sertão e Sevilha” 

(MELO NETO, 2008, p. 430). 

 Pernambuco não só compõe o registro da interiorização da experiência sensível do poeta 

quando menino, mas também mostra o mundo histórico dos engenhos que expressam a mesma 

lição de comedimento que eles ensinaram. De forma que tanto no primeiro poema quanto no 

último, a vacina é, segundo Secchin (2014), o veículo que pela metáfora designa o processo de 
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incorporação de uma poesia dita do menos, porque é feita da lição de facas com que o poeta 

também aprendeu a contundência. 

 Agrestes, publicado em 1985, é um livro dividido em seis partes, fator que segundo 

Secchin (2014) caracteriza-se pela organização em blocos temáticos: “Do Recife, de 

Pernambuco”; “Ainda, ou sempre, Sevilha”; “Linguagens Alheias”; “Do outro lado da rua”; 

“Viver nos Andes” e “A ‘Indesejada das Gentes”. A divisão estrófica, ainda segundo o crítico, 

se dá em 34 dísticos, 46 quadras e os demais poemas em estrofes longas que ele conceitua 

sempre como múltiplos de quatro. O livro caracteriza com maior expressividade as palavras de 

Nunes (2007) quando diz que Cabral experimenta um “surto memorialístico” em três obras da 

última fase, dentre as quais inclui Agrestes. 

A divisão do livro, embora se dê em seis partes, divide-se memorialisticamente em 

quatro seções de lugares percorridos e conhecidos de Cabral: Pernambuco, Espanha, África e 

América do Sul. A paisagem, antecipadamente prenunciada pelo título, que quase nunca é o 

assunto central dos poemas, volta-se antes à caracterização do estilo poético utilizado: discurso 

truncado, impedindo a fluidez e estancando o real nas próprias coisas.  

Em Agrestes também a forma de escrita, sempre com elisões e quebra do modo 

discursivo, abole o encadeamento lógico do verso, optando pelo universo das imagens duras, 

do menos e do contra. O surto memorialístico pelo qual é tomado o sujeito é constantemente 

entrecortado pela crítica com reflexões de diversas ordens que envolvem essa paisagem, 

configurando a modalização da intimidade no livro. 

 Seleciona-se, no livro em análise, o “baobá”, que se apresenta como objeto tratado em 

três poemas do livro, visto ser uma árvore escassa no Brasil e cuja maior quantidade se encontra 

no estado de Pernambuco, especialmente em Recife, onde há a maior parte das catalogadas. 

Outro fator selecionado cuidadosamente é o fato de o baobá desenvolver-se em regiões áridas, 

fator característico da região Pernambucana e do estilo poético de Cabral. 

 Iniciando o poema “Um Baobá no Recife” com o verso, “Recife. Campo das Princesas” 

(MELO NETO, 2008, p. 499), é possível ler a intenta duplicidade da escrita, que havendo 

enfatizado, para não dizer singularizado o baobá desde o título, buscou uma forma que fizesse 

supor a expressão “Campo das Princesas” como menção à quantidade de baobás existentes na 

capital pernambucana. O Palácio do Campo das Princesas é a sede administrativa do poder 

executivo do Estado de Pernambuco e recebeu esse nome ao hospedar em 1859 o imperador 

Dom Pedro II, a imperatriz e as duas filhas. À frente do palácio encontra-se um baobá secular.   
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 Apesar dos fatos históricos, o sujeito lírico trata o baobá em sua utilidade atravessado 

por uma fina ironia quase imperceptível. No Brasil é fato que a árvore perdeu o caráter de 

utilidade para a subsistência que ela possui em vários países africanos que vai desde alimento, 

roupas, medicamento até abrigo para vivos e mortos. Desta forma, entre o baobá no Recife que 

“dá-se em copudas folhas verdes / que dão nossas sombras de mel” (MELO NETO, 2008, p. 

499) e “O Baobá no Senegal”, poema que figura na seção quatro do livro, a diferença é a forma 

como o sujeito vê a árvore, visto tratar-se da mesma espécie em dois países diferentes.  

Neste poema, Cabral adentra a cultura africana e a árvore ganha outra importância que 

não a de monumento com que é tratada em Recife: 

 

É a grande árvore maternal, 

de corpulência de matrona, 

de dar sombra embora incapaz 

(pois o ano todo vai sem folhas): 

pela bacia de matriarca, 

pelas portinarianas coxas, 

pela umidade que sugere 

sua carnadura (aliás seca e oca), 

vem dela um convite de abraço, 

vem dela a efusão calorosa 

que vem das criadoras de raça 

e das senzalas sem história. 

(MELO NETO, 2008, p. 535) 

 

 “O Baobá no Senegal” é perpassado pelo caráter feminino (para não dizer erótico), 

indiciando sua fertilidade, ou seja, a forma como dá vida à cultura da África, indicado pelas 

palavras e expressões “corpulência”, “bacia de matriarca”, “coxas”, “umidade que sugere/ sua 

carnadura”, “oca” e “convite de abraço e efusão calorosa”.  

Já em “Um baobá no Recife”, a árvore é facilmente confundida com uma árvore local 

qualquer “[...] vive, ignorado do Recife, / de quem vai ver Governador” (MELO NETO, 2008, 

p. 499), distingue-se da mesma baobá no Senegal, que personifica a grande matrona criadora 

da raça.  

O poema “O Baobá no Senegal” vem explicar o que de fato o baobá significa não só no 

Senegal, mas também para a comunidade Africana no Brasil, uma vez que o tombamento da 

árvore em Recife, bem como em Pernambuco, é um marco da inclusão da tradição afro-

brasileira no âmbito de patrimônio nacional “imaterial”. Essa imaterialidade se explica visto o 

baobá apresentar-se como repositório de ancestralidade ligado ao Candomblé na cultura 

africana. 
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 Ainda na quarta parte de Agrestes, Cabral de fato se propõe a aclarar aquilo que a cultura 

pernambucana ignorava sobre a árvore. O poema “O Baobá como Cemitério” retoma a ideia do 

tronco da árvore como repositório de ancestralidade e explica um segundo hábito africano 

advindo deste: o de enterrar os chamados griots, ou seja, os contadores de história, que Cabral 

define como misto de poeta, lacaio e historiador alugado.  Na África, a população não desejava 

perder a sabedoria adquirida pelos griots em vida, então enterravam-nos nos troncos dos 

baobás, pois acreditavam atribuir-lhes a mesma longevidade da árvore. 

  A lenda africana sobre o enterro de griots em troncos de baobás é mencionada de forma 

indireta no poema “Um Baobá no Recife”: “Destes nenhum pensou (se o viu) / que na África 

ele é cemitério: / se no tronco desse baobá / enterrasse os poetas de perto, / criaria, ao alcance 

do ouvido, / senado sem voto e discreto: / onde o sim valesse silêncio, / e o não, sussurrar de 

ossos secos” (MELO NETO, 2008, p. 499). Embora faça menção à lenda africana, o sujeito 

poético tece com fina e mordaz ironia crítica à política pernambucana, enfatizando a condição 

do poeta da época de denunciante político, o que mostra uma poesia também ligada ao social, 

pela reflexão e pela crítica. 

 Na obra de João Cabral, as lições poéticas aprendidas com as coisas, são também lições 

pessoais, próprias das experiências vividas. No entanto, essa subjetividade reconfigura-se na 

medida em que o poeta ao se definir como construtivista, calcula, analisa as forças e as cargas 

a que a construção está sujeita, definindo o tipo de fundação e dimensionando a estrutura da 

obra, a fim de concretizar o trabalho do arquiteto (a planta). Mas também é preciso considerar 

que o poeta não é capaz de determinar as imprevisibilidades surgidas no decorrer da execução 

da construção do verso, de forma que se o controle exercido sobre a própria subjetividade no 

planejamento é inquestionável, o mesmo não se pode dizer do controle exercido sobre si mesmo 

quando coloca o projeto em execução, o que abre precedentes para uma poesia de uma 

racionalidade não puramente exclusivista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

2. DAS RESTRIÇÕES DE JOÃO CABRAL À POESIA DE FERNANDO PESSOA E 

DOS ENCONTROS POSSÍVEIS COM ALBERTO CAEIRO  

 

 Ao considerar a proximidade entre a poesia de João Cabral e a de Cesário Verde, 

observa-se essa aproximação como porta de entrada para fecundas leituras entre Cabral e a 

tradição literária portuguesa. Ao tomar a produção poética de Cesário como precursora também 

da poesia que se deu em Fernando Pessoa, sobretudo na do heterônimo Alberto Caeiro, 

conforme mencionado pela própria crítica portuguesa, observa-se que tanto no poeta brasileiro 

quanto em Fernando Pessoa a aproximação com Cesário se dá em virtude de uma poesia que 

opta por dados exteriores da realidade concreta ao invés de se apoiar na pura expressão dos 

sentimentos do poeta como queria a tradição romântica hegeliana com que Cesário rompe.   

 A figura de Cesário Verde como precursor de grandes poetas da literatura brasileira e 

portuguesa, como João Cabral e Fernando Pessoa, se deve, sobretudo, porque o poeta 

desenvolve antes do modernismo nesses dois países, uma poesia voltada à realidade objetiva e 

cotidiana e cunha de antemão a impessoalidade que os modernos chamaram despersonalização. 

Não só por isso, mas também pelos dois poetas em questão citarem Cesário em suas obras é 

que a partir dos aspectos em comum identificados com o precursor busca-se estabelecer uma 

relação entre as poesias de João Cabral e Alberto Caeiro. 

 O apagamento confessional do lirismo, as estratégias de fingimento utilizadas para 

suplantar a voz autoral caracterizam a poesia de Cesário Verde pela ficcionalização, ainda que 

elementos autobiográficos a constituam anunciando um fingimento que Fernando Pessoa iria 

literariamente levar a cabo. Dentre os heterônimos de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, assim 

como João Cabral, aponta Cesário Verde como leitura de cabeceira em O guardador de 

rebanhos, permitindo que se busque uma relação também entre suas poesias. 

Alberto Caeiro em O guardador de rebanhos toma Cesário como mestre e assim como 

João Cabral também realça o visualismo de suas poesias: 

 

III 

 

AO ENTARDECER, debruçado pela janela, 

E sabendo de soslaio que há campos em frente, 

Leio até me arderem os olhos 

O livro de Cesário Verde. 

 

Que pena que tenho dele! Ele era um camponês 

Que andava preso em liberdade pela cidade. 

Mas o modo como reparava nas ruas,  
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E a maneira como dava pelas cousas, 

É o de quem olha para árvores, 

E de quem desde os olhos pela estrada por onde vai andando 

E anda a reparar nas flores que há pelos campos... 

 

Por isso ele tinha aquela grande tristeza 

Que ele nunca disse bem que tinha, 

Mas andava na cidade como quem anda no campo 

E triste como esmagar flores em livros 

E pôr plantas em jarros... 

(CAEIRO, 1994, p. 205) 

 

Os versos iniciais apontam para uma possível identificação de Alberto Caeiro com Cesário 

Verde, já que os versos que seguem “Leio até me arderem os olhos / O livro de Cesário Verde” 

além de mostrarem uma leitura do poeta português até a exaustão, também fazem uma 

referência ao título da obra do precursor: O livro de Cesário Verde. 

 O pesar por Cesário, mencionado pelo sujeito lírico no poema de Caeiro, marca uma 

ideia de não pertencimento de Cesário ao fim de século português, confirmado pela dubiedade 

da figura de Cesário “um camponês / Que andava preso em liberdade pela cidade”, ou ainda 

um camponês que reparava nas “ruas”, “cousas”, como quem olha para “árvores” e para 

“estradas”. 

 Desse modo, o sujeito lírico constrói dois discursos correntes justapostos, em que um é 

entrevisto no outro. Cesário opta pela rua ao invés da estrada para cumprir com seu dever para 

com a poesia, fazer poesia onde poesia já não há5, ou seja, captar o material antipoético da 

cidade e buscar o sentido que está por vir, o invisível, a imagem ainda não dita, nem vista, ainda 

que para isso seja necessário “pôr plantas em jarros”, justificando o título de poeta artificial que 

Caeiro lhe atribui. 

Considerando a principal diferença entre eles, observa-se que enquanto Caeiro no seu 

projeto poético vê na natureza o ideal de poesia possibilitando a reintegração perdida entre 

homem/natureza, Cesário centra-se, segundo Solange Yokozawa (2016), nas tensões sociais e 

estéticas, acreditando que a cisão homem/natureza é irreconciliável. No entanto, o que se 

destaca tanto nas colocações de Cabral quanto de Fernando Pessoa sobre a poesia de Cesário 

Verde, e o que permite de fato a visão de Cesário como precursor de ambos, é a construção de 

                                                           
5 João Cabral e Alberto Caeiro na esteira do que pratica Cesário Verde situam sua poesia também na modernidade 

lírica de Baudelaire, ou seja, praticam o lírico que esse tempo solicitava. Desse modo, o lírico carcatriza-se 

justamente por aquilo que não está presente no poético, que aponta para a “experiência do choque [que Baudelaire 

inseriu] no âmago de seu trabalho artístico” (p. 111) tornando evidente “a íntima relação existente em Baudelaire 

entre a imagem de choque e o contato com as massas urbanas” (p.113). Ver em BENJAMIN, Walter. Charles 

Baudelaire Um lírico no auge do capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1989. 
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uma poesia pela tensão que caracteriza a “experiência do choque” cunhada por Baudelaire, e 

que Cesário praticou no trabalho com a visualidade e com a plasticidade da imagem. 

Partindo dessa relação e ambos tendo Cesário como precursor, envereda-se para a 

complexidade das relações entre Cabral e Fernando Pessoa. Tal complexidade afirma-se, visto 

Cabral privilegiar outros poetas portugueses em detrimento do trabalho poético de Fernando 

Pessoa, ainda que reconhecesse a sua genialidade. O fato é que Cabral se posiciona pela 

negativa ao afirmar que “O mal que [Fernando] Pessoa fez à literatura é imenso. Aquela coisa 

“inspirada”, caudalosa, criou uma legião de poetastros que acreditam na inspiração metafísica” 

(MELO NETO, 2008, p. XXXV). 

 Por outro lado, João Cabral nunca deixou de reconhecer e valorizar a centralidade do 

pensamento na obra de Fernando Pessoa, destacando o fato de ele pensar sentindo, como se 

observa em trechos da entrevista compilada por Félix de Athayde (1998, p. 126) “[...] O que 

acontece é que ele [Fernando Pessoa] tinha essas coisas geniais (“sentir pensando e pensar 

sentindo”)”6.  

Especialmente na poesia de Alberto Caeiro, também ocorrerá a mesma sobreposição do 

pensamento, embora muitas vezes negado, pois conforme Solange Yokozawa (2016, p.731), 

Caeiro “como Cabral, estima a visão nítida das coisas, mas, aparentemente, nos antípodas dele, 

nega o pensamento e termina revelando a força do pensamento, entrevisto na racionalidade da 

imagem [...]”. É a partir da negação do pensamento refutado pela racionalidade da imagem 

elaborada que se pode notar a proximidade da poesia produzida por ambos: 

 
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. (MELO NETO, 2008, 

p. XXXI)  

 

Tal como Caeiro, Cabral ao negar o tom confessional de sua poesia, afirma-se implicado 

nessa escolha, ou seja, deseja afastar-se da inspiração no intuito de reconhecer-se como poeta 

de construção. No entanto, não abandona de todo a subjetividade, antes a reconfigura sobre 

novas bases, alcançando a tensão, bem na esteira do que pratica Alberto Caeiro. 

 Se a partir dessas premissas é certo que tanto Cabral quanto Pessoa reconfiguram o 

conceito de lírico frente à tradição romântica de base hegeliana, é fato também que o mesmo se 

dá por processos diferentes. Se em João Cabral de Melo Neto a reconfiguração da subjetividade 

                                                           
6 Entrevista à revista Vértice, Coimbra, nº 454/5, 1985. 
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se dá por diferentes modalizações da figuração do sujeito lírico, em Fernando Pessoa 

(especificamente Alberto Caeiro) há a inserção de um eu tensionado encoberto por um falso 

espontaneísmo em que o uso da imaginação faz desaparecer o eu e a realidade verdadeira por 

trás dela.  

 Desse modo é possível afirmar que ainda que se voltando a objetividade, nem a poesia 

do poeta brasileiro nem a do português realiza o banimento da subjetividade poética em 

absoluto. Ainda que em direções contrárias é possível perceber que, em dado momento, a forma 

de fazer poesia entre os dois poetas coincide, especificamente no visualismo e construtivismo 

implicados na produção poética de Alberto Caeiro.  

No entanto, há algumas considerações bastante significativas a se levar em conta: a 

primeira de que Alberto Caeiro é um poeta personagem e isso altera de forma significativa o 

caráter ficcional do sujeito na poesia quando comparado ao mesmo procedimento implicado na 

construção poética de João Cabral. A segunda, que embora os dois poetas possuam um projeto 

de realização de poesia que pareça contrário, o processo de construção se dá baseado na 

figuração de um eu tensionado, o que os leva a elaborar uma poesia em que o trabalho de arte 

se dá associado ao pasmo inicial. 

 

2.1 Da ficcionalização do sujeito lírico e do projeto poético em Alberto Caeiro 

 

Em Fernando Pessoa a despersonalização se encontra impressa na base heteronímica7, 

uma vez que ao criar uma identidade para cada um dos heterônimos, o poeta possibilita a 

discussão da necessidade da vivência pessoal para a criação da poesia lírica. É na esteira da 

ficcionalização do sujeito lírico e ainda da ficcionalização do próprio poeta enquanto sujeito 

ficcionalizado, já que constitui uma personagem criada por Fernando Pessoa, que se busca 

depreender nas poesias de Alberto Caeiro como se dá o processo de realização de uma poesia 

de tensão e a figuração do eu tensionado.  

Fernando Pessoa, assim como João Cabral de Melo Neto, reconfigura, ainda que de 

modo bastante diverso do poeta brasileiro, uma tradição lírica que entende a poesia como 

expressão da memória, como encenação do sujeito. O poeta português, ao criar vários poetas e 

                                                           
7 A base da heteronímia, segundo o próprio Fernando Pessoa (1979, p.24-25), define-se por ficção e construção de 

fingimento, ou seja, pela criação de uma falsa identidade, como se verifica nessa citação “Caeiro, Reis e Campos: 

esses nomes não são pseudônimos; representam pessoas inventadas, como figuras em dramas, ou personagens 

declamando isoladas em um romance sem enredo. Essas individualidades devem ser consideradas como distintas 

do autor delas. Formam cada uma delas uma espécie de drama; e todas elas juntas formam outro drama. É um 

drama em gente, em vez de em atos”. 
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uma memória para cada um deles, deixa de firmar o poema como expressão de um eu empírico 

e passa a caracterizá-lo como expressão de memórias inventadas, renunciando deliberadamente, 

desta forma, ao código de inspiração naturalista-amorosa que, segundo Maria Aliete Galhoz 

(1994), norteava a lírica de sua época.  

Fernando Pessoa se torna o centro em torno do qual cada um dos heterônimos com 

rotação própria, gravita. O poeta ao ousar um biografismo para cada um deles, perfaz-se dentro 

da existência de indivíduo que os foi todos alternadamente com intento de momentaneamente 

estabelecer preferência por ora uma coisa, ora outra. Como forma de se posicionar contra a 

facilidade de um lirismo linear, volta-se a despersonalização, em razão da tendência de 

instabilidade e estranheza que lhe eram próprias e que o levaram a experimentar-se.  

Alberto Caeiro, impressiona pela aparente naturalidade e espontaneidade de seus 

poemas. No entanto, a ordem e a disciplina percorrem toda sua poesia sob uma inteligência que 

prima pela racionalidade das coisas, sem de fato subordinar a expressão a uma disciplina 

comparável àquela que aparentemente o poeta subordina quase sempre a emoção e sempre, a 

ideia. Sendo considerado o mestre dos heterônimos, a sua biografia condiz com a perfeição que 

se observa em sua poesia. Ele escreve numa linguagem simples com vocabulário limitado tal 

como deve ser de um poeta camponês, e funda junto com a sua poesia, não a poesia de outro 

homem em relação a Fernando Pessoa, mas um outro universo completo. 

Dessa forma, a partir da tensão, própria dos poetas modernos, Fernando Pessoa, ao criar 

um eu que se constitui na figura do heterônimo Alberto Caeiro, forja um projeto sensacionista, 

instaurando nos poemas um sujeito que efetua a construção poética pelo pensamento, embora 

o negue. Assim, Fernando Pessoa abre-se não só a um processo de ficcionalização do sujeito 

lírico que forja uma subjetividade, mas também a uma ficcionalização do próprio projeto 

poético instituído por Alberto Caeiro que faz desaparecer a figura de um eu e de uma realidade 

verdadeira por trás da ficção, como se observa em O guardador de rebanhos publicado em 

1912: 

 

Eu nunca guardei rebanhos, 

Mas é como se os guardasse. 

Minha alma é como um pastor, 

Conhece o vento e o sol 

E anda pela mão das estações 

A seguir e a olhar. 

Toda a paz da Natureza sem gente 

Vem sentar-se a meu lado. 

Mas eu fico triste como um pôr do sol 

Para a nossa imaginação, 

Quando esfria no fundo da planície 
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E se sente a noite entrada 

Como uma borboleta pela janela. 

(CAIERO, 1994, p. 203) 

 

Ao iniciar o poema afirmando que nunca guardou rebanhos, “mas é como se os 

guardasse” (CAEIRO, 1994, p. 203), além de abrir o processo de ficcionalização do sujeito, 

inicia-se um processo de fingimento, instituindo-se pela negativa de tudo que o verso parece 

afirmar, já que ele não é um guardador de rebanhos, nem tampouco sua alma é a de um pastor.  

O verbo “conhece” retoma o sujeito “minha alma” e dá sequência a acontecimentos que 

se referem propriamente à alma e não ao sujeito na primeira pessoa, inscrito nos versos 

anteriores. Isto abranda a ideia de inverdade do eu, já que a tradição reconhece a alma como 

essência do sujeito. Essa mesma ideia é posta em discussão por Caeiro em Poemas inconjuntos, 

como se observa no trecho abaixo: 

 
Creio mais no meu corpo do que na minha alma, 

Porque o meu corpo apresenta-se no meio da realidade. 

Podendo ser visto por outros, 

Podendo tocar em outros, 

Podendo sentar-se e estar de pé, 

Mas a minha alma só pode ser definida por termos de fora. 

Existe para mim – nos momentos em que julgo que efetivamente 

existe – 

Por um empréstimo da realidade exterior do Mundo. 

 

Se a alma é mais real 

Que o mundo exterior, como tu, filósofos, dizes, 

Para que é que o mundo exterior me foi dado como tipo de realidade?  

(CAEIRO, 1994, p. 241) 

 

Nestes versos, o poeta afirma a ideia de alma como essência do sujeito, já que enquanto 

o corpo pode ser visto e tocado pelos outros, a alma só se afirma quando vista de fora pelo 

próprio indivíduo “Mas a minha alma só pode ser definida por termos de fora. / Existe para 

mim – nos momentos em que julgo que efetivamente existe –”. Isso significa dizer que a alma 

atesta sua existência nos momentos em que o poeta, numa atitude de alteridade, se posiciona 

como um outro, fora de si, fator que acaba por reforçar a ideia de ficcionalização do sujeito 

assim definido, como ocorre nos versos iniciais de O guardador de rebanhos. 

Outro fator que aponta para a ficcionalidade que se vai imprimir em toda a poesia de 

Alberto Caeiro, é o fato deste eu identificar-se como poeta pela negativa, “Ser poeta não é uma 

ambição minha / é a minha maneira de estar sozinho” (CAEIRO, 1994, p. 203), ou seja, o sujeito 

poético anuncia-se como um outro que não o sujeito que faz os versos, reforçando o processo 

de fingimento. 
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Suscitando, sob o signo da imaginação, a comparação entre a liberdade do rebanho que 

anda espalhado pela encosta com a do poeta, “E se desejo às vezes / Por imaginar, ser 

cordeirinho / (Ou ser o rebanho todo / Para andar espalhado por toda a encosta / A ser muita 

cousa feliz ao mesmo tempo)” (CAEIRO, 1994, p. 203), o sujeito parece negar-se afim de 

ganhar liberdade para escrever, indiciando uma negação poética proposital: 

 

Quando me sento a escrever versos 

Ou, passeando pelos caminhos ou pelos atalhos, 

Escrevo versos num papel que está no meu pensamento, 

Sinto um cajado nas mãos 

E vejo um recorte de mim 

No cimo dum outeiro, 

Olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias, 

Ou olhando para as minhas ideias e vendo o meu rebanho, 

E sorrindo vagamente como quem não compreende o que se diz 

E quer fingir que compreende. 

(CAEIRO, 1994, p. 204) 

 

A comparação entre o cordeiro e o pastor, estabelecida anteriormente a fim de instituir 

a liberdade da sensação em detrimento do pensamento, é desmistificada quando o poeta afirma 

escrever versos que estão em seu pensamento. Dessa maneira, o cajado nas mãos torna-se 

representativo da correção das ideias que se desviam, sentença confirmada quando diz ver-se 

parcialmente de “cima de um outeiro” olhando para as próprias ideias como um pastor a seu 

rebanho, a fim de controlá-las para que não se dispersem, ou seja, não se evadam do raciocínio 

lógico a que se submetem no pensamento. 

 Segundo Manuel Gusmão (1986), O guardador de rebanhos apresenta uma identidade 

polar justificando o que é possível identificar no livro: um sujeito lírico fictício construído pelo 

poeta português. Este, por sua vez, forja tanto a subjetividade desse eu, já que cria para ele uma 

memória e um discurso, quanto o projeto poético que numa leitura mais descuidada 

aparentemente nega a construção da poesia pelo pensamento sustentando a poesia de sensação.  

A voz de Caeiro, segundo Manuel Gusmão (1986), lê as contradições insistentes 

procurando a ficção de um projeto impossível, em que imagina esquecer o pensamento, 

suspendendo o trabalho com conteúdo e forma da linguagem para conscientemente aderir às 

coisas naturais. Segundo o crítico, Caeiro procura um conhecimento que resolve anulando-se, 

criando uma identificação entre o ser e as coisas, em que as sensações ocupem o lugar do 

pensamento e as coisas naturais ocupem o lugar dos seres, buscando uma similaridade pelo que 

coincidem e não pelo que se diferenciam. 
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O uso de palavras e expressões que conotam negatividade tem o intento de 

singularização, ou seja, é através da negação das coisas e discursos comumente aceitos no 

mundo que o poeta se constrói de forma diferente, negando o pré-conhecido e estabelecido. 

Fazendo uma poesia que se orienta sobre o seu próprio dizer, o poeta trava, segundo Manuel 

Gusmão (1986), uma luta com a própria linguagem. Essa luta entre poeta e linguagem, segundo 

o autor supracitado, pode ser elucidada através da recorrência ao movimento argumentativo e à 

frequente utilização de palavras e expressões entre aspas, se constituindo num discurso 

efetivamente metalinguístico: 

 
Quando digo “é evidente”, quero acaso dizer “só eu é que o vejo”? 

Quando digo “é verdade”, quero acaso dizer “é minha opinião”? 

(CAEIRO, 1994, p. 241 

 

Esses versos atuam como uma interrogação sobre a linguagem, pela qual essa poesia 

também se constitui, segundo Manuel Gusmão (1986). A contestação da linguagem é 

proveniente de um discurso contra o qual a poesia de Caeiro se diz constituir, ou seja, reforçam 

a existência de uma poesia que se nomeando sensacionista, não deveria operar com o 

pensamento e com isso excluir as infinitas formas de significação que a linguagem propicia. 

 No entanto, no momento em que contesta a linguagem reitera a impossibilidade do 

objetivo imaginário de se eximir dela e dessa forma trai a si mesmo no intento de pôr em prática 

o projeto de uma poesia sensacionista, não tendo outra saída senão exprimir-se, no que Manuel 

Gusmão (1986) chamou de linguagem do “inimigo”, visto ela ser pensada: 

 

XXVII 

Só a natureza é divina, e ela não é divina...  

 

Se falo dela como de um ente 

É que para falar dela preciso usar da linguagem dos homens 

Que dá personalidade às cousas, 

E impõe nome às cousas. 

(CAEIRO, 1994, p. 218) 

 

Ao afirmar que “precisa usar da linguagem dos homens”, Caeiro deixa clara a intenção 

de despojamento do dizer, que pode ser entrevista na simplicidade vocabular e, como lembra 

Luzilá Gonçalves Ferreira (1986), no esforço para limpar as palavras do excesso de 

significados, fato notado quando ele lança crítica à linguagem nos versos acima, afirmando que 

a linguagem dá personalidade e “impõe nome às cousas”.  

Recusando toda palavra puramente poética, o poeta busca a palavra exata, evitando a 

polissemia sem, contudo, deixar de incorrer ao desejo de fazer poesia, como é possível observar 
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nos versos: “E eu, pensando em tudo isto, / Fiquei outra vez menos feliz... / Fiquei sombrio e 

adoecido e soturno / Como um dia em que todo o dia a trovoada ameaça / E nem se quer de 

noite chega...” (CAEIRO, 1994, p. 206), em que é plausível entrever aquilo que, por vezes, o 

poeta pretende esconder: a própria voz poética. 

 O desejo de se constituir enquanto sujeito original desemboca em inúmeros versos que 

o anunciam como antipessoa: “Por isso essas canções que me renegam / Não são capazes de 

me renegar / E são a paisagem da minha alma de noite, / A mesma ao contrário...” (CAEIRO, 

p. 1994, p. 214), ou seja, embora os versos surjam no intento de despersonalizar o eu, eles não 

são suficientes para tal, porque tudo quanto é dito no poema mesmo que pela negativa, implica 

a presença desse eu. 

Ainda segundo Manuel Gusmão (1986), o projeto de poesia que Caeiro persegue é um 

projeto errante baseado na atividade imaginária de desaprender para reencontrar a nudez do real 

sem o filtro do pensamento, apegando-se às coisas da natureza para facilitar essa digressão às 

coisas primeiras, ou seja, às sensações.  Tal processo de desalienação das coisas, uma vez 

alienadas pelo pensamento, é dito nos versos: “Constituição íntima das cousas”... / “Sentido 

íntimo do Universo”... / Tudo isto é falso, tudo isto não quer dizer nada” (CAEIRO, 1994, p. 

207) dando vazão à um discurso que só se mostrará coerente pelo imaginário, pela ficção porque 

se faz contraditório querendo negar o que por vezes afirma. 

 Segundo Gusmão (1986), o poeta abdica dos discursos filosóficos e da ciência para ter 

as coisas no seu silêncio absoluto. Aparentemente recusa tudo, inclusive a sua subjetividade 

genérica, para atingir o que de fato as coisas são. Recorrendo à fenomenologia, é possível notar 

que Caeiro chega à alteridade em que o eu se constrói simultaneamente ao eu-outro, que na sua 

poesia configura-se essencialmente pela natureza, enquanto dado externo facilitando o processo 

de alteridade: 

 
(Que artifício! Que sabem 

As flores, as árvores, os rebanhos, 

De Santa Bárbara?... Um ramo de árvore, 

Se pensasse, nunca podia 

Construir santos nem anjos... 

Poderia julgar que o sol 

É Deus, e que a trovoada 

É uma quantidade de gente 

Zangada por cima de nós... 

Ah, como os mais simples dos homens 

São doentes e confusos e estúpidos 

Ao pé da clara simplicidade 

E saúde em existir 

Das árvores e das plantas!) 
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CAEIRO, 1994, p. 206) 
 

Nestes versos, o poeta posiciona o discurso de forma dúbia, uma vez que se serve do 

discurso, mas sob a perspectiva do ramo de árvore, assumindo o posicionamento dele por meio 

da alteridade. Essa substituição do homem pela natureza implica uma alteração considerável na 

essência das coisas, que mesmo de forma hipotética: “Se pensasse”, é levada a cabo pelo poeta. 

Processando a alteridade, há a recusa de toda forma de discurso pré-estabelecido a fim de 

alcançar a verdadeira essência das coisas promovida pelo posicionamento desse “eu” fora de 

si, como dita Collot (2013a), ocasionado pela recorrência ao dado externo, a natureza. 

A relação estabelecida entre homem e natureza está ligada à necessidade de valorizar a 

realidade mais imediata em que há um intento de aparentar o privilégio da sensação em 

detrimento do pensamento. Dentre o trabalho realizado pelo poeta com as sensações, nota-se a 

supervalorização do olhar que acaba por anunciar a força do pensamento através da 

racionalização da imagem. Não se trata de um recorte puramente intimista da realidade, mas de 

um recorte de uma realidade pensada, mesmo quando voltada ao eu. 

Não só o projeto forjado da poesia de sensação e o poeta personagem apresentam-se 

imaginários. Caeiro também subverte discursos institucionalizados como o discurso religioso 

que vai ganhando tonalidade imaginária, como ocorre no canto VIII d’O guardador de 

rebanhos em que o poeta desconstrói a verdade da imagem de Cristo pregado na cruz e a 

reconfigura sob a linguagem do sonho, em que se altera sensivelmente a perspectiva da imagem 

divinamente consagrada: 

 
Num MEIO-DIA de fim de primavera 

Tive um sonho como uma fotografia. 

Vi Jesus Cristo descer à terra. 

Veio pela encosta de um monte 

Tornado outra vez menino, 

[...] 

Um dia que Deus estava a dormir 

E o Espírito Santo andava a voar, 

Ele foi à caixa dos milagres e roubou três. 

Com o primeiro fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. 

Com o segundo criou-se eternamente humano e menino. 

Com o terceiro criou um Cristo eternamente na cruz 

E deixou-o pregado na cruz que há no céu 

E serve de modelo às outras. 

Depois fugiu para o sol 

E desceu pelo primeiro raio que apanhou. 

(CAEIRO, 1994, p. 209) 
 

O discurso de Cristo é reconstruído em tom fabular reforçando aquilo que Gusmão 

(1986) afirma ser discursos construídos contra discursos que essa poesia diz constituir-se. Isto 
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é, sabotagem de discursos alheios para a construção de um discurso próprio do poeta que ele 

mesmo parece negar: o das coisas como elas são.  

O poema, que se declara já no início “um sonho”, não exclui o desejo de constituir-se 

como discurso da realidade uma vez que compara o sonho à fotografia. A desconstrução do 

discurso sacro vai se realizando simultaneamente à construção de uma linguagem poética, que 

transforma a figura de Jesus Cristo em menino capaz de “arrancar flores para as deitar fora” e 

de “rir de modo a ouvir-se de longe” (CAEIRO, 1991, p. 209), ou seja, capaz de atitudes 

negativadas pelo discurso institucionalizado. 

 O comportamento do Cristo-menino, tão avesso ao institucionalizado pelo discurso 

religioso, é justificado pelo fingimento do comportamento de Jesus Cristo, como se observa 

nesses versos: “Tinha fugido do céu. / Era nosso demais para fingir / De segunda trindade” 

(CAEIRO, 1994, p. 209). Os versos transcritos implicam uma segunda negação que se impõe 

além do discurso, ou seja, não só o discurso religioso soa fingido, similarmente a própria 

existência de Cristo tal como a humanidade tomou conhecimento, como fica explícito nos 

versos subsequentes: “No céu era tudo falso [...] / tinha que estar sempre sério / E de vez em 

quando de se tornar outra vez homem / E subir para a cruz, e estar sempre a morrer” (CAEIRO, 

1994, p. 209). 

 Esse discurso construído pela linguagem poética em Alberto Caeiro caracteriza-se como 

linguagem originária na medida em que liberta a linguagem em si dos discursos 

institucionalizados por meio da ficção. Observa-se em Caeiro que a linguagem de sua poesia 

produz imagens puramente de identificação imaginária, tal como a recontagem fabular da 

história de Cristo. Ela coaduna com a ideia do próprio poeta como guardador de rebanhos, 

desmistificando definitivamente o discurso religioso que utiliza a palavra rebanho fazendo 

referência aos fiéis.  

No momento em que o poeta efetua a desmistificação dos discursos institucionalizados 

pela criação de um discurso também ficcional, mas em sentido original, efetua também a sua 

própria desfiguração. E desse modo tal como o discurso criado, ganha tom fabular, o poeta 

atinge o status de ser ficcional, evidenciando antes as marcas do projeto ficcional de poesia da 

sensação que parece perseguir, sem chegar nunca a realizá-lo.   

No canto IX, o poeta passa a afirmar, “O rebanho é os meus pensamentos / E os meus 

pensamentos são todos sensações” (CAEIRO, 1994, p. 212), criando uma identificação entre o 

que ele afirma – as sensações – e o que nega – o pensamento. Sendo assim, ele institui um 
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discurso pagão como já dito na nota introdutória que Ricardo Reis8 faz ao livro: “Tudo isto, 

porém, é verdadeiramente o espírito pagão. Aquela ordem e disciplina que o paganismo tinha, 

e o cristianismo nos fez perder, aquela inteligência raciocinada das coisas” (REIS, 1994, p. 201) 

e que Caeiro também reforça: “SE QUISEREM que eu tenha um misticismo, está bem, tenho-

o. / Sou místico, mas só com o corpo. / A minha alma é simples e não pensa” (CAEIRO, 1994, 

p. 220). 

 A ênfase dada ao trabalho de construção de um discurso e de uma linguagem poética 

que se posiciona contra os discursos institucionalizados desmantela a crença na poesia de 

sensação. Apesar do projeto forjado de Alberto Caeiro querer nortear-se pela dentificação entre 

homem e natureza, o poeta sabe que não pode eximir-se da importância do trabalho com a 

linguagem, sendo possível identificar formas tanto de depuração da palavra, quando de 

depuração da forma poética como declara Luzilá Gonçalves Ferreira (1986). 

 Segundo a leitura realizada por Luzilá Ferreira (1986), é possível partir dos modos de 

depuração da forma poética, que anunciará previamente os conteúdos da poesia de Caeiro, para 

se chegar à intenção de depuração dos sentimentos. Vale ressaltar que tomando como parâmetro 

de análise O guardador de rebanhos, observa-se a construção de uma poesia pela musicalidade, 

pela reiteração de ritmo, além de paralelismos e das rimas, embora o próprio poeta afirme o 

contrário: “Não me importo com as rimas” (CAEIRO, 1994, p. 214), que atuavam como meio 

formal de domar a emoção natural do poeta. 

 As rimas presentes na poesia de Caeiro podem ser identificadas, ainda que de forma 

pouco frequente e por mais que ele se posicione pela negativa em relação a elas, em versos 

como estes: “O essencial é saber ver, / Saber ver sem estar a pensar, / Saber ver quando se vê, 

/ E nem pensar quando se vê / Nem ver quando se pensa” (CAEIRO, 1994, p. 217). Desse modo, 

a negação da forma em Caeiro é também um modo de negar o seu trabalho com o texto que 

dialoga com a intenção maior de seu forjado projeto espontaneísta, uma vez que para Caeiro, o 

verso deve “florescer” espontaneamente.  

Esse apelo à forma, como meio de domar a emoção, não exclui, contudo, momentos na 

poesia de Caeiro em que surge a palavra poética voltada à subjetividade: “Quando o começo da 

manhã está raiando, e pelo lado das árvores/ Um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão” 

(CAEIRO, 1994, p. 207). Conforme Luzilá Gonçalves Ferreira (1986), esses momentos 

                                                           
8 Apontamento solto de Ricardo Reis; s.d.; publicado pela primeira vez, na primeira edição deste volume (Rio de 

Janeiro, GB, 23.03.1960). 
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mostram que mesmo um poeta que deseja apenas descrever a natureza, enquanto dado externo, 

incorre no peso da herança poética.  

O intento de depuração da linguagem é traído quando se percebe também que ao invés 

de recorrer à pura substantivação como forma de olhar as coisas do mundo da maneira mais 

impessoal possível, para que essa relação não seja falseada pela subjetividade do poeta, Caeiro 

recorre à adjetivação, que se apresenta como “julgamento” formulado a respeito do mundo, 

indiciando o quanto o poeta trabalha seus versos e foge da intenção espontaneísta que parece 

perseguir.  

Ainda que o poeta não chegue a efetuar uma completa depuração dos sentimentos, esse 

é o intento que apresenta seu projeto espontaneísta. Segundo Luzilá Ferreira (1986), em Caeiro 

o que proporciona a criação de uma poesia que alcança a desejada “simplicidade” é a 

reincidência na negação, a caracterização da dúvida e o exercício dos sentidos.  

A carga semântica negativa indicaria, segundo a crítica, o desejo que o poeta tem de se 

individualizar. É o fato de ele negar para se construir pela diferença em relação aos outros 

homens, levando-o, por vezes, a se admitir como antipessoa. No entanto, a dúvida reiterada por 

todo o poema caracteriza-o como sujeito incerto, que nega ao final do poema não somente o 

mundo que o cerca, mas também a natureza e o seu próprio mundo interior: “Ser real quer dizer 

não estar dentro de mim. / Da minha pessoa de dentro não tenho noção da realidade. / Sei que 

o mundo existe, mas não sei se existo” (CAEIRO, 1994, p. 241). 

O exercício dos sentidos, na poesia de Alberto Caeiro, efetua a indeterminação do 

pensamento, sustentado pela dúvida. Entre os cinco sentidos, o poeta elege a visão como modo 

de apropriar-se do mundo e voltar-se para o “puro olhar” a fim de poder crer no que vê. Dessa 

forma, Caeiro alcança, ainda que parcialmente, seu intento – a depuração dos sentimentos que 

privilegia o exercício dos sentidos em detrimento da emoção.  

Todo seu projeto ficcional se desenvolve de maneira parcial porque os elementos 

identificados por Luzilá Gonçalvez Ferreira (1986) como modo de voltar-se à depuração dos 

sentimentos, também servem à intenção do poeta de negar seu próprio discurso de forma 

consciente, fato observável nos versos: “Por isso quando pareço não concordar comigo, / 

Reparem bem para mim: / Se estava virado para a direita, / Voltei-me agora para a esquerda, / 

Mas sou sempre eu, assente sobre os mesmos pés” (CAEIRO, 1994, p. 220). Desse modo, o 

poeta acaba sustentando a contradição da ficcionalidade do eu “NEM SEMPRE sou igual no 

que digo e escrevo. / Mudo, mas não mudo muito” (CAEIRO, 1994, p. 219). 
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 As contradições que se observam ao longo dos poemas, segundo Gusmão (1986), vão 

criando um embate em que a linguagem poética se torna avessa a todas as outras formas de 

discurso. Além disto, busca uma voz que não a do poeta, que se diga sem ser dita por alguém, 

fator que a heteronímia resolve com a criação do poeta-personagem, o qual ensina a lição de 

despir-se tal como fez Cabral no poema “Psicologia da Composição”, parte I em que diz: “Saio 

de meu poema/ como quem lava as mãos. / [...] talvez, como a camisa / vazia, que despi” 

(MELO NETO, 2008, p. 69): 

 

Procuro despir-me do que aprendi, 

Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, 

E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, 

Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, 

Desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro, 

Mas um animal humano que a natureza produziu. 

(CAEIRO, 1994, p. 226) 

 

Nesses versos o poeta reconhece-se um lúcido em vez de ter a inconsciência de um 

animal e só perceber sensorialmente. De forma geral, é possível vê-lo argumentando, criticando, 

discorrendo sobre as sensações ao invés de apenas transmiti-las. A lucidez do poeta português 

que se apresenta como exemplar da consciência crítica do fazer artístico na arte moderna foi 

notada por Ricardo Reis. Este observa nos poemas de Caeiro uma unificação em decorrência 

do uso do pensamento filosófico, que prevê objeções, antevê críticas e explica defeitos. É essa 

consciência que torna o projeto espontaneísta do heterônimo falho e aparece como um dos 

elementos unificadores mais representativos da poesia de Fernando Pessoa. 

 Na esteira do que Michel Collot (2013a) encontrou no “Partido das Coisas” de Francis 

Ponge, quando este diz que o sujeito lírico não consegue se exprimir porque a linguagem 

exprime a si mesma e não o eu do poeta, Caeiro também parece buscar a alteridade quando 

procura o “fazer falar com as coisas”. Essa atitude, que caracteriza a tentativa de fuga do eu, 

parece ocasionar uma fuga do pensamento reificado por um discurso social estereotipado que 

propicia conhecer-se por meio das coisas: 

 
QUEM ME DERA que eu fosse o pó da estrada 

E que os pés dos pobres me estivessem pisando... 

 

Quem me dera que eu fosse os rios que correm 

E que as lavadeiras estivessem à minha beira... 

 

Quem me dera que eu fosse os choupos à margem do rio 

E tivesse só o céu por cima e a água por baixo... 
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Quem me dera que eu fosse o burro do moleiro 

E que ele me batesse e me estimasse... 

 

Antes isso que ser o que atravessa a vida 

Olhando para trás de si e tendo pena... 

(CAEIRO, 1994, p. 215) 
 

Manuel Gusmão (1986) identifica algumas das contradições na poesia de Alberto Caeiro 

como variações de aprendizagem, optando pela palavra polaridade. Nessa forma de construção 

está impresso uma “lição de coisas”, em que, segundo Gusmão (1986), p. 47), quem fica nos 

versos é um sujeito diferente daquele que escreveu, “(e que nem sequer chamava Alberto 

Caeiro)”. Para o crítico há um sujeito da enunciação que emerge como outro do autor morto 

refratado na sua escrita. 

 É pela alteridade que o sujeito se inscreve nos versos, vivenciando a si mesmo quando 

vivencia a experiência do objeto “QUEM ME DERA que eu fosse o pó da estrada” (CAEIRO, 

1994, p. 215). Nesse sentido a lição de coisas consiste em aprender sobre si mesmo quando se 

posiciona sob o ponto de vista do objeto. Por isso o que o poeta deixa nos versos já não se 

constitui mais naquilo que ele era antes, mas naquilo em que se transformou por meio da 

experiência do objeto.  

 

ANTES O VÔO da ave, que passa e não deixa rasto, 

Que a passagem do animal, que fica lembrada no chão. 

A ave passa e esquece, e assim deve ser. 

O animal, onde já não está e por isso de nada serve, 

Mostra que já esteve, o que não serve para nada. 

A recordação é uma traição à Natureza, 

Porque a Natureza de ontem não é Natureza. 

O que foi não é nada, e lembrar é não ver. 

 

Passa, ave, passa, e ensina-me a passar! 

(CAEIRO, 1994, p. 225) 

 

Caeiro reitera a sua presença inscrita nos versos, ainda que desejando negá-la, a partir da 

comparação que estabelece entre o “rasto” que a passagem do animal deixa no chão e a 

subjetividade que por vezes deixa impressa no poema. Não propositalmente o poeta utiliza a 

palavra recordação como forma direta de fazer referência à poesia lírica de tradição hegeliana, 

que preza pelos sentimentos do poeta. Dessa maneira, o sujeito lírico deseja tal como a ave 

passar sem deixar qualquer rasto que suscite a lembrança, tampouco a recordação, que constitui 

uma lembrança emocionada. 
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 Nos versos do canto XLVIII é possível entrever a forma como o poeta se despoja dos 

versos criados: “Da mais alta janela da minha casa / Com um lenço branco digo adeus / Aos 

meus versos que partem para a Humanidade” (CAEIRO, 1994, p. 227). O poeta diz que os 

versos do poema são em si uma parte que lhe constitui, tal como a cor é parte constitutiva da 

flor, a atividade de correr é parte do rio e o fruto é parte da árvore.  

Ao estabelecer esta comparação, o poeta afirma ser de vontade do próprio destino que 

ele, sobretudo os próprios versos que escreve, se submetam a partida, já que o mesmo se dá 

com a “flor” que são entregues a outros olhos, com os “frutos” que são produzidos para as bocas 

e com o “rio”, cujo destino era não permanecer ali. Apesar do desligamento da obra em relação 

ao criador ser inevitável, o vínculo estabelecido é inquestionável: “Passa a árvore e fica dispersa 

pela Natureza. / Murcha a flor e o seu pó dura sempre. / Corre o rio e entre no mar e a sua água 

é sempre a que foi sua” (CAEIRO, 1994, p. 227).  

Nesse caso, o poeta acredita estar na sua escrita, estar para sempre no poema ainda que 

o poema se liberte dele, como está escrito em “Passo e fico, como o Universo” (CAEIRO, 1994, 

p. 227). Sob essa perspectiva, mais uma vez adentra-se a noção de alteridade, uma vez que o 

poeta vê no poema uma coisa que, embora exterior a si, permite ao sujeito se libertar dos limites 

de sua personalidade. Se falar de coisas é uma forma de estar fora de si, em Fernando Pessoa 

esta libertação ocorre duplamente: num primeiro plano quando cria para o poema um outro 

poeta que não ele mesmo – renovando-se – e quando opta por falar da natureza, enquanto objeto 

externo. 

 Em O pastor amoroso, Alberto Caeiro executa a desconstrução do discurso instituído 

da vida simples do pastor, que tem a natureza como pano de fundo das suas realizações 

amorosas. O processo de desconstrução do discurso árcade se dá quando ele insere as atividades 

de sentir e de pensar, considerando para tanto que pensar é tão perturbador quanto sentir, já que 

o rebanho se perdeu em virtude da atividade de pensar do pastor. Desse modo, o amor que lhe 

prometera a mulher amada era uma verdade falsa, tal como o pensamento o é, pois só a natureza 

compõe o sentido e a verdade do mundo. 

 
Quando se ergueu da encosta e da verdade falsa, viu tudo: 

Os grandes vales cheios dos mesmos verdes de sempre, 

As grandes montanhas longe, mais reais que qualquer sentimento, 

A realidade toda, com o céu e o ar e os campos que existem, estão presentes. 

(E de novo o ar, que lhe faltara tanto tempo, lhe entrou fresco nos pulmões) 

(CAEIRO, 1994, p. 230). 
 

O poeta tenta sustentar a natureza como única verdade válida e fundar a crítica à poesia lírica 

amorosa baseando-se agora num discurso guiado pelo prejuízo que o pensamento pode causar 
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ao pastor/ poeta: “Faço pensamentos com a recordação do que ela é quando me fala, / E em 

cada pensamento ela varia de acordo com a sua semelhança. / Amar é pensar. / E eu quase que 

me esqueço de sentir só de pensar nela” (CAEIRO, 1994, p. 230). Assim, em Caeiro a atividade 

do pensamento, ligada a lógica da razão, da qual comumente os sentimentos amorosos são 

desligados, apresenta-se como particularidade na formulação da poesia lírica-amorosa. 

 Em Poemas inconjuntos, publicados entre 1913 e 1915, Caeiro empreende o projeto 

falho de querer desligar-se totalmente a figura do poeta de sua obra, ou seja, passa a afirmar 

que cada coisa que existe no mundo é um ser completo e por isso seria totalmente independente 

da existência alheia: 

 

Sim, escrevo versos, e a pedra não escreve versos. 

Sim, faço ideias sobre o mundo e a planta nenhumas. 

Mas é que as pedras não são poetas, são pedras; 

E as plantas são plantas só, e não pensadores. 

Tanto posso dizer que sou superior a elas por isto, 

Como que sou inferior. 

Mas não digo isso: digo da pedra, “é uma pedra”, 

Digo da planta, “é uma planta”, 

Digo de mim, “sou eu”. 

E não digo mais nada. Que mais há a dizer? 

(CAEIRO, 1994, p. 234) 

 

Negando a alteridade, o poeta apresenta um levantamento de dessemelhanças, criando 

consequentemente um quadro comparativo, em que se define pela diferença, ao destacar a 

diferença entre ele, a pedra e a planta. Apesar de não encontrar aspectos de identificação, o 

poeta se cria porque somente ele escreve versos, ou seja, na comparação com as coisas do 

mundo, o poeta se faz poeta sem se identificar com o poema: “Se o que escrevo tem valor, não 

sou eu que o tenho / o valor está ali nos meus versos / Tudo isso é absolutamente independente 

da minha vontade” (CAEIRO, 1994, p. 235).  

 No último verso, o poeta parece querer sustentar a ideia de poesia como atividade 

espontânea do espírito, condizente com o projeto espontaneísta que forja. No entanto, sabendo-

se que a poesia não se faz independente da vontade daquele que faz os versos, nota-se que o 

sujeito está implicado na sua poesia e apresenta uma identificação com seu conteúdo, já que 

falar das coisas é uma forma também de falar de si. Ainda que o poeta se desligue do poema, 

que passa a ter significação independente dele, sempre carregará o sujeito enquanto inscrição. 

 Alberto Caeiro chama a atenção para o fato de o poeta delimitar-se à atividade de ver 

que se institui no projeto fictício: “Eu nem sequer sou poeta: vejo” (CAEIRO, 1994, p. 235), 

ver é suficiente mesmo que o homem não seja considerado poeta. Esta afirmação abre 
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precedente para ler além do que rege o projeto fictício de Caeiro, de que basta ver as coisas 

como elas realmente são para escrever versos. Ao levar em consideração o fato do poeta não 

extinguir o pensamento, observa-se que a escrita busca instituir uma verdade contrária, a de que 

o poeta é um ser inspirado, dependente somente da atividade de ver: “Se o que escrevo tem 

valor, não sou eu que o tenho:/ O valor está ali, nos meus versos,/ Tudo isso é absolutamente 

independente da minha vontade” (CAEIRO, 1994, p. 235). 

 A morte também se apresenta como um tema inconteste de Poemas inconjuntos. Aqui, 

ela passa a ser vista como forma de inanidade da ação que se desdobra, segundo Manuel 

Gusmão (1986), na inanidade do sujeito como forma de abrandar sua presença no poema, 

convergindo para o que o crítico chama de aprendizagem de morrer: 

 
SE EU MORRER novo, 

Sem poder publicar livro nenhum, 

Sem ver a cara que têm os meus versos em letra impressa, 

Peço que, se se quiserem ralar por minha causa, 

Que não se ralem. 

Se assim aconteceu, assim está certo. 

 

Mesmo que os meus versos nunca sejam impressos, 

Eles lá terão a sua beleza, se forem belos. 

Mas eles não podem ser belos e ficar por imprimir, 

Porque as raízes podem estar debaixo da terra 

Mas as flores florescem ao ar livre e à vista. 

(CAEIRO, 1994, p. 235-236) 

 

A partir da inadidade da ação, em decorrência da própria morte e consequente inanidade 

do sujeito, poderia se supor que o poeta tivesse, tal como era seu desejo, se desligado dos versos 

feitos. No entanto, o poeta ao se comparar as “raízes”, uma vez que após a morte também ele 

estaria “debaixo da terra”, continuaria tal como elas estão presentes nas “flores” que florescem, 

impresso nos versos que escreveu.  

 O que Caeiro efetua aqui é a retomada de uma ideia já inscrita no Canto XXXVI de O 

guardador de rebanhos sob outra perspectiva. Lá, comparando o poeta ao carpinteiro, deprecia 

o verso construído e enobrece o verso que floresce, de acordo com o projeto espontaneísta que 

pretende sustentar: “Que triste não saber florir!” (CAEIRO, 1994, p. 222). Em Poemas 

inconjuntos, ao retomar a metáfora da flor como poesia, Caeiro introduz a ressalva de que o 

verso floresce desde que ligado ao poeta, apontando para um posicionamento significativo em 

relação ao eu.  

 Com a morte e a inanidade do sujeito o poeta passa a ser visto como uma coisa entre as 

outras coisas, de modo que se cria uma imaginária identificação entre as coisas e a rasura da 
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subjetividade. Consoante Manuel Gusmão (1986, p. 61), “[...] nesta poesia estão próximos 

aquilo que diz tão intensamente negar (o idealismo subjetivo e o seu extremo limite, o 

solipsismo) e aquilo que se parece afirmar (a tendência para o objectivismo absoluto”. 

Desse modo, em Caeiro ocorre tanto a ficcionalização da objetividade quanto da 

subjetividade, resultado da separação entre o sujeito e o mundo, que uma vez cindidos 

promoveu a divisão do que juntos compunha um todo completo, que na poesia do heterônimo 

se apresenta sob o signo da criação. O poeta, no seu projeto espontaneísta, atesta nunca ter 

passado além da realidade, toma o espelho como modelo da sua poesia, que reflete o que é 

certo, porque não erra, justamente por não pensar.  

No entanto, sua poesia, agregada sob o signo da heteronímia, não é realidade, ou seja, 

não constitui a coisa em si, tal como uma imagem refletida no espelho. Isso ocorre porque entre 

a realidade e a poesia situa-se a linguagem impura dos homens, que é responsável por 

mediatizar a relação do homem com a natureza. Os homens não se relacionam com a natureza, 

mas com palavras, de forma que mesmo que Caeiro procure “encostar as palavras à ideia”, a 

sua natureza será sempre de palavras e não de “flores e folhas e frutos”.  

Na separação entre a consciência e o mundo e entre o sujeito e si próprio, envereda-se 

pela ficção da linguagem, ou de suas filosofias, que Caeiro desde o início recusa, já que atesta 

a impossibilidade da relação entre o homem e o mundo, tendo a linguagem como mediadora. 

Percebendo não haver modo de eximir-se da linguagem, o poeta submete-se a ela, ainda que 

ela seja a responsável pela separação entre o sujeito e o mundo e entre o sujeito e ele mesmo, 

uma vez que estão expostos à cisão.  

Dessa maneira, a poesia do heterônimo evade-se do idealismo subjetivo ao fazer poesia 

pelo pensamento, exibindo o fracasso do projeto espontaneísta que forja, ao aferir a 

impossibilidade do lugar de onde fala, já que a poesia da sensação se apresenta, como já foi 

visto, como uma contradição. Desse modo, a poesia de Caeiro revela, segundo Gusmão (1986), 

a libertação de uma voz diferente porque se posiciona de forma polar frente ao mundo e à 

linguagem, que se mostra frequentemente contraditória e termina por consolidar uma poesia 

objetiva. 

Sendo a linguagem a responsável pela cisão entre eu e mundo, é que Caeiro busca para a 

sua poesia, segundo Gusmão (1986, p. 63), o “repetido nascimento histórico da linguagem”, a 

imaginação de uma linguagem original que só se obtém por meio do fazer poético que repete 

incansavelmente a gênese da criação. O que Caeiro faz é expor pela poesia a impossibilidade 
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de se dizer exatamente o que se quer dizer, ou seja, a incapacidade de superar a divisão entre 

“sujeito e objeto, sujeito e ele-próprio, entre os nomes e as coisas” (GUSMÃO, 1986, p. 63). 

  

2.2 A des-construção do construtivismo cabralino e o construtivismo do projeto 

espontaneísta de Caeiro 

 

A poesia hermética e a vasta produção de João Cabral de Melo Neto tem tornado desafiador 

o modo de ler sua obra. Se o construtivismo em João Cabral ganha força em virtude da oposição 

que o poeta estabeleceu entre o princípio da clareza, do controle reflexivo da elaboração poética 

e a sondagem e o aprofundamento das vivências, na prática a divisão não é tão clara. É possível 

visualizar um projeto de des-construção quando o poeta deixa entrar no poema aquilo que foge 

ao controle na construção do verso. 

Na conferência de João Cabral pronunciada na Biblioteca de São Paulo em 1952, 

intitulada Poesia e Composição, o poeta rechaça a pluralidade de poéticas particulares que o 

Romantismo trouxe para cena literária, atingindo seu ponto máximo no século XX, reafirmando 

sua admiração pelas épocas clássicas, em que as regras coletivas mediavam o trabalho do artista. 

Essa pluralidade de poéticas particulares ocasionou uma cisão entre a ideia de inspiração e arte, 

favorecendo uma divisão entre as duas formas de produção: uma para qual a poesia é inspiração, 

ou seja, a consolidação de um estado de espírito, em que o trabalho de arte limita-se ao retoque 

de um texto já criado e outra, a que a esta se contrapõe, que adere às formas de produção da 

poesia de tensão, sendo o trabalho artístico o responsável pela origem do poema. 

Ainda que João Cabral negue a inspiração ao afirmar-se como poeta da razão, 

reconhece, por vezes, o papel do inconsciente no processo criativo. Essa co-existência ocasiona 

a tensão, própria das artes modernas, que assinala a relação do poeta com as forças passivas de 

criação, podendo ser percebida em toda sua obra: “Mas essencialmente essas duas maneiras de 

fazer não se opõem” (MELO NETO, 2008, p. 705).  

Para o poeta, essas maneiras de produzir se confundem, já que ambas se dão no intuito 

de criar, a partir dos elementos da experiência de um homem, diferenciando-se no modo como 

essa experiência é postulada, uma vez que o domínio técnico do processo de construção da 

poesia que pretende voltar-se à objetividade tende a reduzir o que na prática de criação, por 

inspiração a espontaneidade, deixa figurar como mistério, destruindo o caráter de coisa 

ocasional. 
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 Chamando aos poetas inspirados de “filhos da improvisação”, Cabral identifica, no 

poema construído por meio do trabalho de arte, o desgosto contra o vago e o irreal, contra o 

irracional e qualquer outra forma de passividade e misticismo. A partir desse posicionamento, 

Cabral torna possível uma melhor realização artística do poema, já que elimina o “espetáculo 

de seu autor”, fornecendo do homem uma imagem digna, de quem dirige a própria obra. 

 A poesia moderna, formulada num tempo que Cabral chama de “épocas de equilíbrio”, 

não se divide em fases diferentes e contraditórias, mas adere a um trabalho de arte que inclui a 

inspiração deixando de caracterizar-se apenas pelo retoque posterior ao “sopro do instinto”. 

Desse modo, a regra da poesia moderna é construir a poesia que cumpra sua utilidade, ou seja, 

em que o homem dessa época seja capaz de encontrar-se naquilo que ele é incapaz de produzir, 

incorporando assim a necessidade do homem contemporâneo. 

 Em “A máquina de João Cabral”, do livro Poesia e crise, de Marcos Siscar, o crítico 

trata da relação entre a técnica e a espontaneidade na poesia de João Cabral de Melo Neto, 

ressaltando o quanto o projeto poético do brasileiro vai além da adequação entre texto e 

experiência vivida. Sabendo-se da oposição de Cabral à precedência do espontâneo em poesia 

e a recusa do confessionalismo é que se pode observar que o poeta contrapõe a ideia 

convencional de literatura enveredando-se para a valorização do procedimento poético, como 

se vê em Psicologia da composição, articulado sob uma proposta somente de aparente inversão. 

 Para Cabral, segundo Siscar (2010), o saber técnico manifesta-se como valor de uma 

obra planejada. No entanto, construção para o poeta não denota atividade de modelagem, mas 

sim planificação abstrata, ou seja, a forma antecede a substância e até mesmo a determina, sem 

que a técnica necessariamente passe a ocupar o lugar de precedência. Nesse sentido, e mesmo 

sem desejar uma inversão entre a precedência de forma e conteúdo, João Cabral reverte a visão 

tradicional que sempre precedeu do conteúdo em relação à forma em poesia, considerando para 

isso o valor da inspiração ou do acaso para utilizar o termo de Psicologia da composição. 

 Nesse processo de reversibilidade polar sustentado por Cabral, o signo poético se torna 

motivado e pode atingir uma variedade de potencialidades performáticas que, segundo Siscar 

(2010), faz coincidir formas de dizer com as formas de fazer. Desse modo, na poesia de João 

Cabral o dentro é resultante de um fora, ou seja, o conteúdo das vivências do poeta está 

condicionado a construção, já que é a exterioridade da forma o que o poeta nos apresenta no 

seu poema.  

Tentando resumir o que é a máquina poética, Cabral retira da sua memória pessoal, 

segundo Siscar (2010), a imagem que melhor possa defini-la: 
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O que eu fiz me lembra aquelas máquinas que há nas ruas do Rio, que serve 

para fazer algodão de açúcar. Você a olha, no começo, e só vê uma roda 

girando, depois, uma tênue nuvem de açúcar se vai concretizando em torno da 

roda e termina por ser algodão. A imagem me serve para dizer isso: que 

primeiro a roda, i. é, o trabalho de construção, o material – que é a inspiração, 

o soprado pelo Espírito Santo, o humano, etc. – vem depois: é menos 

importante e apenas existe para que o outro não fique rodando no vazio (prazer 

individual, mas sem justificação social,  imprescindível numa arte que lida 

com coisa essencialmente social, como a palavra)9 (SISCAR, 2010, p. 293 

apud MELO NETO, 1997, p. 33). 

 

 Na tese Representação e prática da criação literária na obra de João Cabral de Melo 

Neto, de Francisco José Gonçalves Lima Rocha, defendida em 2011, a partir da discussão da 

conduta criativa do poeta, frequentemente caracterizada como atividade controlada pela 

racionalidade projetista lúcida, que desencadeia uma realização rigorosa do poema, é 

apresentada uma leitura da prática criativa de Cabral, a partir de uma investigação dos 

manuscritos do poeta, que pela reformulação constante acaba por desencadear novos sentidos 

e novas estruturas, integrando a imprevisibilidade no processo de criação.  

 Segundo Francisco José Gonçalves Lima Rocha (2011), parte da crítica e o próprio João 

Cabral asseveram ser os poemas uma antecipação lúcida da forma, havendo uma 

sobrevalorização do desenho (arquitetura), em detrimento do valor atribuído à sua execução (o 

canteiro). Desse modo, a arquitetura como ordenação surge primeiramente em O engenheiro e 

atinge seu ápice em A educação pela pedra, considerado o livro mais planificado. 

 A partir da leitura e análise dos manuscritos de João Cabral, Francisco José Gonçalves 

Lima Rocha (2011), pode verificar como se deu o processo de reformulação textual que acabou 

por modificar o texto fonte por meio de rasuras por acréscimo, supressão e deslocamento. Essa 

atividade se deu por duas concepções de paráfrases diferentes: a primeira, definida a partir da 

noção de equivalência, caracteriza-se pelo mesmo núcleo de sentido quando do resultado final 

e, a segunda, definida a partir da noção de assimetria, que caracteriza-se pela transformação 

impressa no segundo texto, às vezes radical, do conteúdo do texto-fonte.  

Esse processo reformulativo, cuja finalidade é, segundo Francisco José Gonçalves Lima 

Rocha (2011), um progressivo reforço da correspondência entre a representação semântica e a 

textura sonora do poema, possibilita observar que o percurso trajetual se mostra mais evidente 

que o percurso projetual na escritura cabralina, colocando em discussão a frequente afirmação 

de poesia arquitetônica. A partir de uma análise comparativa entre o texto-fonte manuscrito e o 

                                                           
9 Esse trecho é parte constante em “Carta a Clarice Lispector” de João Cabral de Melo Neto, publicada na revista 

Inimigo Rumor, nº01, 1997, p.33, citada por Marcos Siscar no livro Poesia e Crise, 2010, p. 293.  
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texto definitivo, Lima Rocha (2011) observou que a rasura, que leva a uma nova estrutura 

lógica, se dá motivada por um erro de cálculo, ou seja, à revelia do projeto original do autor. 

 Pode-se afirmar que a forma não é inflexível em Cabral, já que um erro pode motivar 

uma alteração significativa na estrutura global, ou seja, frente à necessidade de uma alteração 

que não foi projetada, o poeta não se vê obrigado a insistir na forma cuja intenção desvia-se do 

projeto original, como afirma Lima Rocha (2011) em sua tese.  Desse modo, a necessidade da 

“planta” se submete, às vezes, à imprevisibilidade do “canteiro” que engendra estruturas 

diferentes durante o processo de composição. 

 Outras vezes a “planta” é posterior à composição do texto, segundo Lima Rocha (2011), 

o que inverte a lógica arquitetônica, evidenciando o fato de nem sempre o projeto original é 

passível de realização, levando algumas vezes o poeta a se submeter à obra do acaso. O que se 

observa, dessa maneira, é um movimento pendular entre inspiração, engenharia e arquitetura 

que aponta para um sujeito que não dá o texto por finalizado na escrita e por isso recorre à 

reescrita, de forma que o imprevisível e o instável integram-se à obra. 

 Em “Fábula de Anfion”, do livro Psicologia da composição, de 1947, tido pela crítica 

como momento cabal na definição da poiesis cabralina, a força passiva de criação é nomeada 

acaso. Segundo a fábula cabralina, Anfíon busca no deserto a esterilidade ou, como parte da 

crítica identificou, a mudez em virtude do conhecimento da insuficiência da linguagem: “a / 

paisagem de seu / vocabulário” (MELO NETO, 2008, p. 63), apontada por Cabral, quando 

colocada no deserto, fluída entre um “ar mineral isento”: “No deserto, entre os / esqueletos do 

antigo / vocabulário, Anfion,” (MELO NETO, 2008, p. 65). 

A definição do deserto para o poeta conota claridade “Ali, é uma terra branca / e ávida 

/ como a cal” (MELO NETO, 2008, p. 64). A claridade surge no poema como correlato da 

razão, por isso em meio ao “sol do deserto” e em seu “silêncio”, resultado da escassez de vida 

em virtude da esterilidade, a “flauta seca”. No poema, a flauta é tomada como símbolo de 

negação da tradição lírica, apresentando-se como instrumento paródico por substituir a lira. 

Quando Anfíon procura o deserto no intento mesmo de calar a flauta, abandonando “a terra 

doce / de água e de sono; / sem os grãos do amor / trazidos na brisa” (MELO NETO, 2008, p. 

64) ele parece abster-se da inspiração e do acaso. 

 Parecendo ter encontrado a esterilidade que procurava, já que “O sol do deserto / não 

choca os velhos / ovos do mistério” (MELO NETO, 2008, p. 64), Anfíon depara-se com o acaso 

mesmo “agora que lavado / de todo canto, / em silêncio, silêncio” (MELO NETO, 2008, p. 65). 

O acaso, de força animal, com a sagacidade da vespa que se oculta nas “vagas / dobras da alva 
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/distração” (MELO NETO, 2008, p. 65), condensou-se em esfinge, ou seja, em mistério, já que 

o poeta se pergunta como teria sobrevivido o acaso à esterilidade do deserto e ao seu silêncio.  

Desta forma, Anfíon vê o acaso condensar-se e dar origem a Tebas: 

 

Diz a mitologia 

(arejadas salas de  

nítidos enigmas 

povoadas, mariscos 

ou simples nozes 

cuja noite guardada 

à luz e ao ar livre 

persiste, sem se dissolver) 

diz, do aéreo 

parto daquele milagre: 

 

Quando a flauta soou 

um tempo se desdobrou 

do tempo, como uma caixa 

de dentro de outra caixa. 

(MELO NETO, 2008, p. 65) 
 

Tebas surge como a esfinge para Anfíon, já que ele não consegue desvendar o mistério 

da sobrevivência do acaso e por ele é devorado. Tal como no mito, resta-lhe lamentar o 

surgimento de Tebas, já que não a quisera assim. O lamento do poeta não vem da necessidade 

de ter Tebas amplamente planejada, mas de não saber dominar a flauta, controlar o acaso, que 

como “nítidos enigmas”, embora apresentem uma face visível, não se deixam domar: 

 
Uma flauta: como prever 

Suas modulações, 

Cavalo solto e louco? 

 

Como traçar suas ondas 

Antecipadamente, como faz, 

No tempo, o mar? 

(MELO NETO, 2008, p. 65) 
 

 A “Fábula de Anfíon” não é uma apologia da lucidez fechada como grande parte da 

crítica de João Cabral de Melo Neto parece afirmar, mas uma poesia que fala sobre o acaso e 

não contra ele. É decorrente dessa poetização do acaso que na fábula ele encontra-se em posição 

central, pois configura, como lembra Secchin (2014), o foco de desordem do universo 

anfiônico, reafirmando a já velha conhecida dependência poética do acaso e da inspiração.  

 É fato que embora exista uma responsabilidade do acaso no processo de criação da obra, 

a construção racional não se dá de forma exclusiva e é justamente isso que Anfíon lamenta. Ele 

lamenta não dominá-la a ponto de alcançar a tão desejada depuração da linguagem que é parte 
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integrante do processo de construção da poesia defendida por Cabral. Esse desejo de depuração 

não ocorre só em relação à linguagem, mas, segundo Secchin (2014), em relação ao próprio 

percurso da personagem que deseja vincular a poesia à poética do menos enquanto o acaso se 

apresenta como excesso. 

O acaso, como lembra Merquior (1972), não se mostra na fábula como simples reverso 

do deserto, ele é maior que o deserto e o engloba, o acaso inclui o deserto numa condição 

dialética, ou seja, o instante de nascimento do poema é o de condensação entre razão e 

inspiração numa ordem dialética e não cindida. Segundo Merquior (1972, p. 115), “nesta 

dialética, porém, o acaso não é simplesmente objeto de repúdio. A atitude do poeta lúcido não 

se resume em rejeitá-lo. Seu combate é uma forma de integração”. 

Em A educação pela pedra esse construtivismo que deveria se apresentar de maneira 

mais enfática, dado o livro ser o mais planificado do poeta, encontramos na esteira do que 

aborda Abel Barros Baptista (2005) um aspecto que aponta para a des- construção, uma vez que 

a poética de Cabral precisa negar-se para ser fiel a si própria, instituindo nesse livro, segundo o 

crítico, uma poética em que o sim sempre se opõe ao não. 

 O poema “Fazer o seco, fazer o úmido”, composto de duas estrofes de oito versos, 

separadas por asterisco, traz a segunda estrofe como uma nova versão da primeira, ou seja, há 

a duplicação do poema a partir de uma mesma matriz. No poema de temática nordestina, a 

composição se apresenta em díptico em que o sim opõe-se ao não: 

 
A gente de uma capital entre mangues, 

gente de pavio e 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, 

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 se não com a água da água, 

com a convivência da água, langorosa. 

(MELO NETO, 2008, p. 314) 
 

No poema “A gente de uma capital entre mangues” que contextualiza a parte referente 

à água e a forma de viver do recifense opõe-se em relação à semântica “A gente de uma 
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Caatinga entre secas”, que caracteriza o outro aspecto do povo nordestino de vivência diária e 

íntima com a seca. Nos versos, Cabral não só diz do seu povo, mas também o explica “gente de 

pavio e alma encharcada” que vive “entre datas de seca e seca entre datas”. 

 A menção ao fazer o seco e fazer o úmido refere-se também ao próprio modo cabralino 

de fazer poesia. Há pois, o propósito de fazer coincidir obra acabada com reflexão sobre o 

processo de construção, atribuindo ao poema um caráter metapoético em que as expressões que 

explicam o povo nordestino também explicam o fazer do poeta e, desta forma, se apresentam 

como símiles ambíguos.  

Os símiles são ambíguos não só porque se referem a esse duplo “fazer-se”, o da gente 

nordestina e do poeta enquanto tal, mas também porque se refere a um fazer que se mostra 

contrário aquilo que dita. Segundo Abel Barros Baptista (2005), a intencionalidade da descrição 

das coisas através do poema se torna inseparável do questionamento a respeito da sua 

possibilidade poética. Desta forma, o seco e o úmido são relacionados através da metáfora do 

fazer. 

 Quando o poeta parece querer explicar o aspecto volúvel do povo e de sua escrita, 

convoca contraditoriamente o frevo, que se apresenta enquanto música que “resseca” e fere o 

ouvido como “punhal, navalha” e possibilita “tocar fogo” na alma molhada. Aqui, o poeta 

efetua a inversão do que se propôs, já que ao invés de explicar o aspecto volúvel, mostra como 

esse aspecto é invertido no povo pela própria cultura e no poeta, que mesmo tendo uma 

“molhada alma”, pelo pavio, pronto a se acende, torna-a ressecada. 

 A mesma inversão ocorre na segunda estrofe, em que o poeta se propõe explicar o 

aspecto seco da sua gente e da sua escrita, mas envereda para a melódica música dos cantadores 

de cordel, que remete ao aspecto volúvel da água em torno da qual ele cria um campo de 

associação para caracterização dessa música (líquida, água, gotas úmidas, chover, umedeçam). 

Num processo inverso, vai tornando sua gente e sua escrita que eram secas, em gente e escrita 

“langorosa”, ou seja, pegajosa, melosa.  

É desta forma que o poeta torna presente o ausente, ou seja, àquilo que deveria estar fora 

do poema por compor o ausente, torna-se o motivo explicador do presente. O poema começa a 

explicar não o símile, “o frevo” ou “a música de cordel”, que lhe permitiria dizer algo sobre  o 

fazer “seco” e “úmido” do povo e de João Cabral, mas o seu oposto que ainda lhe permite dizer 

dessas coisas, ou seja, tal como nota Abel Barros Baptista (2005), o poema acaba por dizer o 

que não quer dizer. A consequência disto, segundo o crítico, é que o que o poema diz do que se 

dispõe a dizer é sempre o oposto do que o poema diz que o poema diz. 
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 A oposição apresenta-se como forma de configuração temática – seca versus umidade – 

e como forma de des-construção pela organização sintática em que “mangues” se opõe à 

“caatinga”, o “frevo” ao “cordel”, o “metal” a “gotas” e por fim “o fogo” a “água”. Assim, o 

construtivismo passa a se apresentar nem numa configuração tranquila numa obra que se dita 

exacerbadamente construtivista, nem num todo equilibrado. 

Se em João Cabral de Melo Neto, que se consolida como o poeta construtivista, 

consegue-se notar o quão parcial é essa afirmativa, já que ele parte do acaso e da inspiração e, 

consequentemente, das próprias vivências para dar vazão à capacidade do poeta de lapidar a 

matéria prima e transformá-la, em Alberto Caeiro o poeta, ao fixar-se como espontaneísta, 

aponta tanto para a própria ficcionalização, quando a do projeto poético que coloca em prática. 

Aparentemente, o poeta português deseja versar sobre a poesia da sensação, mas ao final 

mostra-se um poeta construtivista por apresentar um caráter argumentativo amplamente 

assumido pelo eu. 

No processo de feitura da poesia Alberto Caeiro lança mão de uma interação constitutiva 

durante o processo de construção. Rejeitando tanto a pura inspiração, quanto a exclusiva luta 

com a palavra e optando pela interação entre ambas, é que ele constrói sua poesia norteando-se 

pelo caráter argumentativo de quem procura negar para afirmar. Nesse sentido, Caeiro rejeita a 

concepção tradicional de poesia, em que a linguagem serve ao autoquestionamento, às 

indagações sobre as relações dos homens com eles próprios, indagações próprias da concepção 

romântica.  

Outra linhagem de poetas que Caeiro rejeita é a dos poetas místicos, ironizando, por 

vezes, sua produção: 

 

LI HOJE quase duas páginas 

Do livro dum poeta místico 

E ri como quem tem chorado muito. 

 

Os poetas místicos são filósofos doentes, 

E os filósofos são homens doidos. 

(CAEIRO, 1994, p. 219) 

 

Ao compará-los aos filósofos doentes, Alberto Caeiro, segundo Luzilá Gonçalves 

Ferreira (1986), desmistifica os velhos mitos da profundidade do mistério e consequentemente 

da poesia de inspiração, que aborda o mistério e é ao mesmo tempo testemunha viva da sua 

existência, ratificando sua escolha pela poesia de argumentação, que se constrói pela razão e 

lucidez. 
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 Para Alberto Caeiro, segundo Luzilá Gonçalves Ferreira (1986), fazer poesia é voltar as 

costas para a realidade e exercitar a lucidez, promovendo um julgamento dessa mesma realidade 

que o poeta recria, negando o mistério por meio do próprio modo de interação constitutiva de 

caráter argumentativo: “O MISTÉRIO das cousas, onde está ele? / Onde está ele que não 

aparece / Pelo menos a mostrar-nos que é mistério?” (CAEIRO, 1994, p. 223). Isto deixa 

evidente que somente os “falsos poetas” tratam do mistério, ou seja, o mistério para Caeiro não 

consolida motivo nem motivação de poesia: “Aquele Grande Mistério de que os poetas falsos 

falam (CAEIRO, 1994, p. 226). 

“OS PASTORES de Virgílio” evocados no canto XII vão evidenciar o quanto Alberto 

Caeiro realmente duvidava da poesia de inspiração universalista, que tinha a natureza como 

objeto de contemplação amorosa do poeta. É possível observar  o quanto ele tece crítica à poesia 

lírica quando cita os pastores como tocadores de flautas, fazendo referência direta aos poetas 

líricos clássicos: 

 
OS PASTORES de Virgílio tocavam avenas e outras cousas 

E cantavam de amor literariamente. 

(Depois – eu nunca li Virgílio. 

Para que o havia eu de ler?) 

 

Mas os pastores de Virgílio, coitados, são Virgílio, 

E a natureza é bela e antiga. 

(CAEIRO, 1994, p. 213) 
 

Identificando os pastores de Virgílio com o próprio Virgílio, Caeiro lança mão da ironia 

como forma de crítica à poesia lírica como expressão do eu. Com a expressão “coitados”, o 

poeta português rebaixa o sofrimento dos pastores pelo sentimento amoroso e recusa a ideia 

romântica hegeliana de identificação entre o eu que fala nas bucólicas de Virgílio e o próprio 

poeta, reforçando para o leitor de O guardador de rebanhos que o seu ideal de poesia está 

distante do projeto de poesia de sensação que quer fazer crer aqui.  

Alberto Caeiro conjuga desde o início dos poemas essa interação constitutiva entre 

“pasmo inicial” e “consciência” no olhar poético sobre o mundo: 

 
O MEU OLHAR é nítido como um girassol. 

Tenho o costume de andar pelas estradas 

Olhando para a direita e para a esquerda, 

E de vez em quando olhando para trás... 

E o que vejo a cada momento 

É aquilo que nunca antes eu tinha visto, 

E eu sei dar por isso muito bem... 

Sei ter o pasmo essencial 

Que tem uma criança se, ao nascer, 
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Reparasse que nascera deveras... 

Sinto-me nascido a cada momento 

Para a eterna novidade do mundo... 

(CAEIRO, 1994, p. 204) 
 

O poema sustenta um sujeito lírico que fala por meio da ideia de poesia surgida a partir 

do “pasmo inicial” que, segundo Paul Valéry (2011), é sempre acidental. Segundo Valéry 

(2011), os estados poéticos produzem-se sem causa aparente, a partir de um acidente qualquer, 

tal como ocorre com o sujeito poético de O guardador de rebanhos que, ao andar pelas estradas 

à deriva, é tomado pelo olhar inaugural do mundo, em que o bucolismo se apresenta como 

artifício, como máscara que se volta à ideia de poesia como inspiração, a fim de reforçar o falso 

espontaneísmo que o poeta forja. 

 A denegação do pensamento trai a ideia de pura sensação, já que o poeta afirma que o 

pasmo essencial a que se submete não é o de uma criança ao nascer, mas o de uma criança que 

nasce consciente de seu estado nascente para o mundo. A partir dessa colocação, observa-se 

que o poeta sabe ser o estado poético insuficiente para a apreensão da novidade do mundo, 

sendo preciso pensá-la, instaurando o modo de construção do poema sob a vertente interativa 

entre o “pasmo inicial” e o trabalho com a linguagem. 

 No entanto, num primeiro momento, condizente com o projeto fictício que institui, 

Alberto Caeiro (1994, p. 204) quer fazer parecer que reflexão e trabalho do intelecto não 

concordam com poesia, já que a poesia deve comunicar a expressão de um estado nascente: 

“Sinto-me nascido a cada momento / Para a eterna novidade do mundo [...]”, ou seja, a poesia 

deve comunicar a emoção criadora, que possa subtrair o poema de toda e qualquer reflexão 

crítica: 

 

Creio no mundo como num malmequer, 

Porque pensar é não compreender... 

O mundo não se fez para pensarmos nele 

(Pensar é estar doente dos olhos) 

(CAEIRO, 1994, p. 205) 
 

Essa proposta baseada na ideia de criar um universo em que o pensar seja aparentemente 

colocado de lado, estabelece, portanto, um projeto que se dita fictício desde o início. Quando 

se observa as colocações de Paul Valéry (2011) em “Poesia e pensamento abstrato”, chega-se 

notadamente ao problema de se considerar o mundo a partir da perturbação inicial que dá 

origem aos estados poéticos, que são responsáveis por “ver” poesia em tudo sem, contudo, 

construir poemas, já que para tanto é necessário o exercício do raciocínio, o que aparentemente 

Caeiro parece criticar já que opta pela defesa de um projeto espontaneísta: 
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E HÁ POETAS que são artistas 

E trabalham nos seus versos 

Como um carpinteiro nas tábuas!...  

 

Que triste não saber florir! 

Ter que por verso sobre verso, como quem constrói um muro 

E ver se está bem, e tirar se não está!... 

Quando a única casa artística é a terra toda 

Que varia e está sempre bem e é sempre a mesma. 

(CAEIRO, 1994, p. 222) 
 

Apesar do sentido oposto à concepção de poesia construída que se verifica em O 

engenheiro de João Cabral de Melo Neto, Alberto Caeiro denomina artista somente os poetas 

que trabalham em seus versos, ou seja, artista é aquele que faz arte e arte, no jargão clássico, 

significa domínio técnico. Revogando o projeto sensacionista fictício, o poeta português 

compara o trabalho árduo do carpinteiro que talha a madeira para esculpir ao do poeta, 

ironizando o trabalho artístico já que é preciso “talhar” a linguagem quando não se sabe “florir”. 

A comparação entre saber “florir” e escrever por “inspiração” gera uma crítica que fica 

implícita. É preciso que o poeta reflita, realize escolhas e combinações da linguagem, conforme 

disse Valéry (2011, p. 225), “sem as quais todos os dons possíveis da Musa ou do Acaso 

continuariam sendo materiais preciosos em um canteiro de obras sem arquiteto”. Alberto 

Caeiro, que no poema está ironizando a poesia-arte, a poesia construída, como o fez e defendeu 

Valéry (2011), apresenta-se, pelo menos, explicitamente contrário ao pensamento do teórico.  

Caeiro tenciona mostrar como cria a poesia entre aquilo que denomina mundo externo, 

a natureza, e o mundo interno, o próprio espírito, tentando evidenciar como se dá a produção 

espontânea através do espírito, envolta pelo conjunto da sensibilidade: “Vou escrevendo meus 

versos sem querer, / Como se escrever não fosse uma cousa feita de gestos, / Como se escrever 

fosse uma cousa que me acontecesse / Como dar-me o sol de fora” (CAEIRO, 1994, p. 225) 

Ainda Caeiro faça afirmação da ideia de poesia como coisa espontânea, não consegue 

sustentar essa ideia porque não consegue excluir o pensamento, uma vez que se serve da 

linguagem. Quando o poeta opta pela construção de frases no subjuntivo vai denunciando que 

fazer versos ao acaso trata-se apenas de uma possibilidade e não do modo real de construção de 

sua poesia.  

Ainda que o projeto de poesia de Caeiro coincida em dados momentos com a concepção 

de poesia de Paul Valéry (2011), nele o construtivismo integra as tensões e afirma-se como 

parte das denegações do poeta, ou seja, o construtivismo existe e o poeta se trai em relação à 

isso. Em Valéry (2011), é notável o fato do teórico ditar o surgimento da poesia a partir de 
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estados poéticos nascentes sem excluir, no entanto, o trabalho com a linguagem. Esse trabalho 

constitui parte ativa no processo de feitura da obra poética e situa-se entre o estado de poesia e 

o poema de fato, manifestando uma importância em que o pensamento tem força igual ou 

superior ao estado de poesia.  

 Segundo Valéry (2011), o que se configura como pensamento em poesia é sempre a 

produção de coisas ausentes, ou seja, o pensamento é o responsável por originar no homem 

aquilo que não existe. O valor do poema reside essencialmente na indissolubilidade entre o som 

e o sentido, criado e construído pelo poeta por meio do pensamento. Essa relação existente na 

linguagem é arbitrária, segundo a convenção dos signos linguísticos, cujo poeta é responsável 

pelo rearranjo sob a convenção poética. 

O desejado espontaneísmo de Caeiro surge então como resultado do pensamento, da 

construção, do planejamento, a despeito do que diz o guardador de rebanhos. É nesse sentido 

que as afirmações de Valéry (2011) apontam para o espontaneísmo proveniente do pensamento, 

ou seja, desaparecendo os vestígios do trabalho do poeta empenhado à obra e vendo a perfeição 

do resultado, o leitor poderá acreditar que tudo é resultado de uma espécie de capacidade 

superior do poeta: 

 

 Fazem, portanto, do poeta, uma espécie de médium momentâneo. Se 

fôssemos nos deleitar desenvolvendo rigorosamente a doutrina da inspiração 

pura, as consequências seriam bem estranhas. Acharíamos, por exemplo, que 

esse poeta que se limita a transmitir o que recebe, a comunicar a 

desconhecidos o que sabe do desconhecido não precisa então compreender o 

que escreve, o que lhe é ditado por uma voz misteriosa (VALERY, 2011, p. 

224). 
 

O poeta, ao questionar o mistério do mundo, vai deixando claro que o projeto 

espontaneísta é forjado e surge do pensamento, “O mistério das cousas? / Sei lá o que é mistério! 

/ O único mistério é haver quem pense no mistério” (CAEIRO, 1994, p. 207), o que evidencia, 

apesar da aparente recusa do pensamento, uma denegação do mesmo quando questiona o 

mistério, que só pode ser explicado pela lógica. 

É a partir do intuito de interação constitutiva para construção da obra que Alberto Caeiro 

constrói uma poesia de intensa orientação sobre a atividade com a linguagem a fim de definir o 

processo argumentativo, ocasionando formulações exemplares no trabalho com a linguagem. 

Uma das grandes audácias dessas formas de manifestações sobre a linguagem na poesia de 

Alberto Caeiro é, segundo Gusmão (1986), a ostentação de palavras e expressões entre aspas, 

num processo que se refere à utilização de discurso metalinguístico: 
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Se o homem fosse, como deveria ser, 

Não um animal doente, mas o mais perfeito dos animais, 

Animal directo e não indirecto, 

Devia ser outra a sua forma de encontrar um sentido às cousas, 

Outra e verdadeira. 

Devia haver adquirido um sentido do “conjunto” 

Um sentido como ver e ouvir do “total” das cousas 

E não, como temos, um pensamento do “conjunto”; 

E não, como temos ideia, do “total” das cousas. 

E assim – veríamos – não teríamos noção do “conjunto” ou do “total” 

Porque o sentido do “total” ou do “conjunto” não vem de um total ou de um 

conjunto 

Mas da verdadeira natureza talvez nem todo nem partes. 

(CAEIRO, 1994, p. 238) 
 

Trata-se, segundo Gusmão (1986), de construir poemas que têm como intenção 

interrogar sobre a própria linguagem. O mesmo ocorre com a utilização de discursos contra os 

quais essa poesia constitui-se, em que o poeta sabota o discurso tido como oficial a fim de exibir 

o discurso próprio: 

 
BENDITO SEJA o mesmo sol de outras terras 

Que faz meus irmãos todos os homens 

Porque todos os homens, um momento no dia, o olham como eu, 

E nesse puro momento 

Todo limpo e sensível 

Regressam lacrimosamente 

E com um suspiro que mal sentem 

Ao homem verdadeiro e primitivo 

Que via o sol nascer e ainda o não adorava. 

Porque isso é natural – mais natural 

Que adorar o ouro e Deus 

E a arte e a moral 

(CAEIRO, 1994, p. 223) 
 

O poema abre- se com um discurso estratificado da linguagem religiosa “Bendito seja” 

institucionalizado como expressão de culto religioso ou de prece, que aparece em grande parte 

das orações, evocando a vida religiosa e desempenhando a função de louvor a figura divina 

maior. Essa linguagem aliada à substituição da referência a Deus pelo sol gera uma sabotagem 

do discurso religioso enquanto linguagem institucionalizada, tornando o poema um “canto” 

paralelo como linguagem poética construída contra outras, constituindo-se como linguagem 

originária.  

A reverência ao sol explica-se por Caeiro ver nos seres da natureza os valores supremos. 

Para ele, esses seres muitas vezes se posicionam acima da figura divina e tradicional de Deus, 

embora contenham características que mantém certa analogia com ela, tal como ser uma fonte 

de luz e, portanto, de vida. O fato de o sol ser um astro comum a toda a terra, faz de todos, 
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homens irmãos desde o princípio do mundo, quando o “sol” segundo o poeta nem era adorado 

por eles.  

  Ao desconstruir esses discursos institucionalizados, Alberto Caeiro denuncia as ficções 

da linguagem, ou como afirma Gusmão (1986), faze uma denúncia da filosofia como uso 

incorreto da linguagem, que se constrói na poesia a partir da experiência da negação, da 

impossibilidade da relação entre a linguagem e as coisas, porque ela já não é capaz de objetivar-

se a fim de dizer o que de fato as coisas são: “É que para falar dela preciso usar da linguagem 

dos homens / Que dá personalidade às cousas, / E impõe nome às cousas. / Mas as cousas não 

têm nome nem personalidade” (CAEIRO, 1994, p. 218-219). 

 A construção da linguagem poética atua em Caeiro como criação imaginária de uma 

linguagem anterior ao surgimento da linguagem institucionalizada, por isso a sua poesia diz tão 

intensamente negar o idealismo subjetivo e o seu extremo solipsismo. Estabelece-se, desse 

modo, uma tendência para uma poesia objetiva, exibindo a impossibilidade do lugar de onde 

fala para surgir como voz original, autêntica, conforme os versos de Caeiro (1994, p. 220), 

“Porque há homens que não percebem a sua linguagem, / Por ela não ser linguagem nenhuma”. 

 Outros fatores relevantes em relação à linguagem devem ser ressaltados, tal como a 

constante utilização de interrogativas como forma de questionamento que se distribuem com 

certa regularidade ao longo do livro. “Que ideia tenho eu das cousas? / Que opinião tenho sobre 

as causas e os efeitos?/ Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma/ E sobre a criação do 

Mundo?” (CAEIRO, 1994, p. 206) com o propósito de sustentar o caráter dialético do 

pensamento a partir do qual constrói a argumentação.  

O uso do modo subjuntivo que acopla a intenção condicional também vai auxiliar no 

sentido de manutenção do questionamento argumentativo, já que trabalha com hipóteses de 

ações que se realizariam se condições favoráveis facilitassem-nas, como é possível entrever nos 

versos: “Não acredito em Deus porque nunca o vi / Se ele quisesse que eu acreditasse nele, / 

Sem dúvida viria falar comigo / E entraria pela minha porta dentro / Dizendo-me, Aqui estou!” 

(CAEIRO, 1994, p. 207). No entanto, o subjuntivo sempre relegado à hipótese, mantém-se a 

fim de não criar obstáculos ao intento do poeta – aprender a desaprender. 

Outro recurso de linguagem bastante significativo e coerente com a fictícia instância 

autoral é o uso de reticências, que, segundo Gonçalves Ferreira (1986), indica que a expressão 

do pensamento não se realizou totalmente, justamente pela impossibilidade do poeta em emitir 

julgamentos sobre as coisas e em função da sua vontade primeira de não pensar em nada: “Tu 

não me tiraste a Natureza... / Tu mudaste a Natureza...” (CAEIRO, 1994, p. 229).  
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Caeiro sustenta um vocabulário simples, em que há a depuração das palavras a fim de 

limpá-las do excesso de significado que o poeta possa atribuir-lhes. Isso faz com que o poeta 

vá na contracorrente da construção poética que busca a polissemia, preferindo um olhar lúcido 

lançado sobre si mesmo e os seus sentimentos: 

 
Ah! É que rezando a Santa Bárbara 

Eu sentia-me ainda mais simples 

Do que julgo que sou... 

Sentia-me familiar e caseiro 

E tendo passado a vida 

Tranquilamente, como o muro do quintal; 

Tendo ideias e sentimentos por os ter 

Como uma flor tem perfume e cor 

(CAEIRO, 1994, p. 206) 
 

No entanto, algumas vezes o poeta finge parecer não dar conta de controlar o verso em 

que rebenta a palavra poética, com valor polissêmico, carregada de fortes impressões subjetivas, 

como no trecho de O pastor amoroso disposto a seguir: 

 

VAI ALTA no céu a lua da Primavera 

Penso em ti e dentro de mim estou completo. 

 

Corre pelos vagos campos até mim uma brisa ligeira. 

Penso em ti, murmuro o teu nome; e não sou eu: sou feliz. 

 

Amanhã virás, andarás comigo a colher flores pelo campo, 

E eu andarei contigo pelos campos ver-te colher flores. 

Eu já te vejo amanhã a colher flores comigo pelos campos, 

Pois quando vieres amanhã e andares comigo no campo a colher flores, 

Isso será uma alegria e uma verdade para mim. 

(CAEIRO, 1994, p. 229) 
 

O uso de palavras de conotação poética no sentido tradicional, tais como “céu”; “lua”; 

“primavera” e “brisa” faz ver que embora o poeta intente criar uma identificação entre seres e 

natureza de forma objetiva, no momento da construção do poema há resquícios tanto da 

memória poética de leitura da tradição, quanto da imprecisão dos próprios sentimentos. Trata-

se da maneira de poetar de Caeiro, que parte do pasmo inicial para acoplar-se ao trabalho da 

reflexão da linguagem, fazendo surgir momentos contraditórios em sua poesia e que faz parte 

da essência do seu projeto poético. 

A predileção de Alberto Caeiro pela comparação em rejeição clara à metáfora se explica 

no poeta em virtude da sua aparente aversão ao pensamento analógico, uma vez que para ele 

cada coisa deve ser observada em sua singularidade e independência. Caracterizando uma 

reação contra a “doença dos olhos” que faz com que o pensamento identifique e aproxime coisas 
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distantes entre si, evita a metáfora e privilegia a comparação em que a distinção entre os 

elementos aproximados persiste e o valor de cada um deles não é alterado: 

 
ESTA TARDE a trovoada caiu 

Pelas encostas do céu abaixo 

Como um pedregulho enorme... 

Como alguém que duma janela alta 

Sacode uma toalha de mesa, 

E as migalhas, por caírem todas juntas, 

Fazem algum barulho ao cair, 

A chuva chovia do céu 

E enegreceu os caminhos... 

(CAEIRO, 1994, p. 205) 
 

Se a metáfora enquanto pensamento analógico tende a aproximar seres distintos por suas 

semelhanças, seja pela similaridade ou contiguidade, a comparação que Caeiro efetua tende a 

separar, cortar vínculos, como ocorre com a imagem da trovoada comparada às migalhas, que, 

se caíssem todas juntas, poderiam suscitar o som produzido pelo trovão. A imagem construída 

pela comparação, como metáfora, seria totalmente contestável, dado o peso da descarga elétrica 

de uma trovoada comparada à leveza de migalhas caindo de uma toalha de mesa.  

A poesia de Alberto Caeiro é uma poesia construída pela lógica dos contrários e por isso 

não pode ser tida exclusivamente como poesia surgida do pasmo inicial ou poesia de sensação, 

porque ela se constrói na lógica do raciocínio contraditório, que vai esvaziando os sentidos 

comumente conhecidos da linguagem: “O único sentido íntimo das cousas/ É elas não terem 

sentido íntimo nenhum” (CAEIRO, 1994, p. 207). Desta forma, a prática poética de Caeiro 

torna-se assim, como em João Cabral de Melo Neto, uma teoria sobre a poesia que se apresenta 

como uma linguagem eleita a fim de expressar um modo de falar e de ver particular. 

 O poema em Alberto Caeiro parte, segundo Gonçalves Ferreira (1986), de uma tripla 

depuração: da emoção, da linguagem e da forma, porque o poeta descreve de fora e embora 

queira se despojar da expressão de sentimentos e depurar as palavras, reduzindo a forma poética 

a mais extrema simplicidade, não deixa de trabalhar a forma e se servir de metáforas, 

comparações, rimas e ritmo que vão antecipar na forma, o construtivismo que se observará no 

conteúdo. 

 

2.3 A concretude imagística: paisagens poéticas em João Cabral de Melo Neto e Alberto 

Caeiro 

A paisagem tanto em João Cabral quanto em Alberto Caeiro é um prolongamento do 

espaço percebido e ligado ao ponto de vista do próprio sujeito que a enuncia, como se pode 
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observar a partir da leitura teórica de Collot (2013b) sobre a paisagem. No entanto, se em João 

Cabral o apelo à imagem surge como um vínculo com a visão cultural dos espaços que enuncia, 

em Caeiro as paisagens se apresentam como arquétipos, como uma extensão do real em direção 

ao imaginário, uma vez que a criação de uma realidade implica também a modificação da 

paisagem real. 

Para Collot (2013b), a palavra literária é inseparável do movimento de emoção que 

conduz o poeta ao reencontro com o mundo da realidade, num movimento relacional que põe 

em xeque a subjetividade, a partir da alteridade. Enquanto investigador de formas de 

representação da paisagem, Collot (2013b) promove questionamentos poéticos em torno da 

filosofia da paisagem para além da reflexão sobre a matéria poética e a constituição da 

subjetividade na escrita literária, favorecendo a discussão do elemento paisagístico enquanto 

estrutura significativa na composição da escrita literária.  

Nessa forma estabelecida entre poesia e sua relação com o mundo, a paisagem, enquanto 

dado externo, pode provocar uma outra forma de viver e de pensar essa relação, já que a 

literatura e, especificamente, a poesia são campos propícios para pensar a experiência da 

paisagem que se inscreve no e pelo sensível da linguagem. A paisagem propõe, entre outras 

coisas, uma nova forma de racionalidade, que Collot (2013b) denomina pensamento-paisagem 

e que ocasiona uma relação de duplo sentido e recíproca entre o homem e o mundo, fazendo 

com que a paisagem provoque o pensar e que o pensamento se desdobre em paisagem. 

Esse duplo sentido visa ultrapassar, de acordo com Collot (2013b,) o dualismo 

sujeito/objeto no sentido de um pensamento proveniente da tradição fenomenológica que em 

vez de projetar suas próprias categorias em seu objeto, provém de um exame atento desse 

mesmo objeto. O pensamento, nesse sentido, nasce do encontro com o mundo, configurando 

uma nova racionalidade, cujo modelo Collot (2013b, p.12) “encontr[a] tanto em Merleau-Ponty 

quanto em Valéry ou em Francis Ponge, que busca sobre o prado e sobre a página “uma verdade 

que seja verde”, que produza “noções ao mesmo tempo físicas e lógicas, que possamos, com 

evidência e clareza, ao mesmo tempo, perceber e conceber”10. A paisagem parece-me poder ser 

uma noção desse gênero”. 

A paisagem, segundo Collot (2013b), aparece na modernidade como manifestação da 

multidimensionalidade dos fenômenos humanos e sociais e da interdependência do tempo e do 

espaço, nos fornecendo um modelo para pensar a complexidade de uma realidade que convoca 

                                                           
10 As citações que entremeiam a citação de Collot são de François Ponge, La fabrique du pré, coll. Les sentires 

de la création, Skira, 1997, p.189 e 263. 
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à integralização, as diferentes ciências do homem e da sociedade. Na paisagem e através dela, 

é que se pode, segundo o teórico, ser investida significações e valores tanto coletivos como 

individuais, voltando-se a um imaginário em que só a poesia pode sustentar sua plena expressão. 

Ao considerar a obra completa de João Cabral de Melo Neto é possível observar que a 

construção das paisagens se norteia prioritariamente pela imagem da Espanha e do Nordeste 

Brasileiro, de forma que se pretende abordar o poema “Paisagem tipográfica”, do livro 

Paisagens com figuras (1954-1955), reverenciando a paisagem Catalã, e o poema “Paisagens 

com cupim”, do livro Quaderna (1956-1959), onde se trabalha a paisagem nordestina, 

abarcando assim os dois grandes eixos geográficos que regem a construção de imagens na 

poesia cabralina, com intuito de observar como o sujeito lírico se dispersa na e pela paisagem. 

Também será abordado “Paisagem do Capibaribe” I e II, de O cão sem plumas, de João 

Cabral em comparação com a construção da paisagem que Alberto Caeiro faz do Tejo, no canto 

XX de O guardador de rebanhos, em que o enfoque está centrado no estudo da construção que 

o poeta faz do Capibaribe, observando como se dá a diferença nas formas de construção que 

conduzem a um denominador comum: a paisagem como geografia literária que trata a questão 

do posicionamento da subjetividade. 

Nessa perspectiva, é possível afirmar, segundo a teoria de Collot (2013b), que a 

paisagem é um espaço irredutivelmente subjetivo e mais ou menos imaginário. Essa afirmativa 

conduz a uma crise das representações objetivas do mundo. Descentrando-se do aspecto pictural 

da paisagem, ambos poetas de tempos distintos acabam por desvelar por meio de suas poesias 

as implicações do sujeito e de sua percepção do espaço, ou seja, neles a paisagem figurativa foi 

posta de lado para construir uma paisagem que por não ser estática, evidencia não só as ações, 

mas também a visão de mundo do poeta. 

Em “Paisagem Tipográfica”, João Cabral parte da paisagem de uma comunidade 

autônoma da Espanha, a Catalunha, situada a nordeste da Península Ibérica, reconhecida como 

uma nacionalidade no artigo segundo da Constituição Espanhola por se referir à nacionalidade 

histórica, já que o primeiro povoamento do território é datado do Paleolítico Médio. 

Perpassando Montblanc, município espanhol da província de Tarragona e Comprodón, 

conhecida pela sua antiga paisagem convidativa que se divide entre rios e fontes urbanizadas, 

bem como neve abundante no inverno, Cabral suscita a figura do tipógrafo catalão Enric Torno.  

Enric Tormo foi amigo de Cabral e quem o iniciou no trabalho tipográfico quando o 

poeta comprou sua Minerva e com ela publicou sete títulos, entre os quais Psicologia da 

composição e O cão sem plumas. É a partir da figura do tipógrafo que o poeta estabelece uma 
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comparação entre a paisagem tipográfica construída por Tormo com a paisagem natural da 

região da Catalunha como é possível entrever nos versos: “A paisagem tipográfica / de Enric 

Tormo, artesão / é ainda bem mais simples / que a horizontal do Ampurdán” (MELO NETO, 

2008, p. 135).  

Ampurdán constitui uma região histórica da Catalunha, que em tempos pré-históricos 

foi cenário de numerosas cavernas onde se refugiou o homem paleolítico, contendo também 

importantes conjuntos megalíticos, ou seja, construções monumentais com base em grandes 

blocos de pedras rudes. Assim, comparada à tipografia de Tormo e subjugada em relação à 

simplicidade, a paisagem que o tipógrafo constrói consegue se sobrepor a aparente simplicidade 

que a paisagem de Ampurdán demonstra, apesar de toda complexidade que envolve a história 

por trás do cenário natural. 

Supervalorizando a paisagem tipográfica de Enric Tormo em comparação a paisagem 

natural da região da Catalunha, “é ainda mais despojada/ do que a vila de Cervera” (MELO 

NETO, 2008, p. 135), o poeta explora a visualidade da imagem quando seleciona Cervera, cuja 

paisagem justifica o nome: vales geralmente largos e rasos emoldurados por cumes longos, 

quase horizontais, que Cabral (2008, p. 135) caracteriza como: “compacta, delimitada / como 

bloco na galera”, que remete a uma organização da paisagem tipográfica, também compacta. 

Cabral seleciona as cidades como metáforas plásticas do trabalho efetuado por Enric 

Tormo em sua tipografia, identificando essas cidades como “arte menor” quando comparada a 

tipografia de Tormo, ainda que se trate de cidades como Tarrasa e Sabadell que possuem dados 

que façam crer na riqueza de sua paisagem. A primeira habitada desde a pré-história, apresenta-

se como local onde foram encontrados fósseis de mais de novecentos mil anos atrás se tornando 

uma das poucas cidades com vestígios dos primeiros povoadores do continente europeu, 

enquanto a segunda caracteriza-se como pioneira na revolução industrial espanhola e rival de 

Tarrasa na hierarquia têxtil local. 

João Cabral, no processo de comparação, vai entrecruzando a paisagem tipográfica à 

paisagem natural, inscrevendo essa mesma paisagem que são “impressas numa só cor” na 

página em branco do poema e que “não quebra / o branco e o preto da página” (MELO NETO, 

2008, p. 136): 

 

(...) 

nas interlinhas estreitas 

das cidades do Vallés, 

 

nos bairros industriais 

com poucas margens em branco 
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da Catalunha fabril 

composta em negro normando. 

 

Nas vilas em linhas retas 

feitas a componedor, 

nas vilas de vida estrita 

e impressas numa só cor 

 

(e onde às vezes se surpreende 

igreja fresca e romântica, 

capitular que não quebra 

o branco e preto da página) 

 

foi que achei a qualidade 

dos livros deste impressor 

e seu grave ascetismo 

de operário (não de Dom). 

(MELO NETO, 2008, p. 136) 

 

Ao mesmo tempo vai reconstruindo o trabalho tipográfico de Tormo ao percorrer os espaços: 

“interlinhas estreitas”, “margens em branco”, “linhas retas/ feitas a componedor” e “impressas 

numa só cor”. A partir da descrição comparativa da paisagem tipográfica criada por Tormo, o 

poeta trata simultaneamente da forma de fazer do tipógrafo, que se mostra análoga à forma 

desejada pelo poeta para fazer poesia com “grave ascetismo”, ou seja, doutrinado pela disciplina 

e autocontrole.    

A partir da observação do espaçamento do sujeito na observação da tipografia de Tormo, 

ou seja, do espaçamento norteado pela disciplina na escolha da disposição das letras na página 

em branco, entreve-se o espaçamento do sujeito lírico, que se dá no poema quando ele se 

dispersa sobre o que vê, como pontua Collot (2013b), em sua teoria sobre a paisagem.  

Cabral, ao selecionar o espaço geográfico espanhol da Catalunha, delimita o horizonte 

sob o qual a comparação se constrói, fazendo com que o próprio sujeito se transforme tal como 

os horizontes e tome suas formas, encarnando a definição moderna das relações entre 

consciência e mundo, que não podem mais ser percebidas como duas substâncias separadas, 

mas como termos que se constituem mutuamente, em que o sujeito se amplia, enquanto o 

mundo se interioriza por meio da paisagem. 

 No poema, a região da Catalunha, comunidade autônoma da Espanha se mostra como 

horizonte, e na perspectiva de Collot (2013b), apresenta-se enquanto paisagem ligada ao ponto 

de vista do sujeito, confundindo-se com o campo visual do poeta, já que no caso desse poema 

específico sabe-se que é uma região visitada por Cabral. Desta forma, nas afirmações do teórico, 

a paisagem não pertenceria mais à realidade objetiva e o horizonte seria uma linha imaginária, 

ainda que ligada a fatores físicos e objetivos, tais como relevo da região. 
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 Na perspectiva de Collot (2013b) e, como é possível observar no poema, é subtraída da 

paisagem parte da área que objetivamente foi contemplada, ultrapassando a constituição do 

horizonte da paisagem, naquilo que é visível. O horizonte da paisagem se apresenta como linha 

divisória intransponível entre o sujeito e o mundo (paisagem), tornando irredutível a 

exterioridade da paisagem, criando entre ambos uma relação de alteridade, a partir da relação 

constitutiva. Desta forma, a paisagem, segundo Collot (2013b), exprime o sujeito 

ultrapassando-o, abrindo-o a uma dimensão desconhecida dele mesmo e do mundo. 

 Do livro Quaderna, no poema “Paisagens com Cupim”, o poeta, assim como no poema 

anterior, também parte de uma referência central, o Recife, para tratar dos cupins, inseto que 

desde os tempos mais remotos faz parte da história da capital. A cidade é cortada por rios e, por 

estar em terreno alagadiço, possui uma infinidade de bairros que são aterros e que foram 

construídos sobre troncos que já possuíam focos de cupins arborícolas. Do Recife o poeta 

perpassa a cidade de Olinda e os arrabaldes de Recife, chegando às Vilas dos Coqueirais, 

incluindo Itamaracás, e as Cidades do Canavial, Igaraçu, Sirinhaém, o Cabo, Ipojuca, 

Muribeca, Rio Formoso, Nazaré, Aliança e São Lourenço. 

 No poema, em Recife e seus arrabaldes, juntamente com Olinda, é observada a presença 

do cupim do mar, também conhecido como gusano, que vive principalmente em manguezais e 

alimenta-se de troncos e árvores podres caídas na água. A diferença é que Recife não se deixa 

afetar pelos cupins, pois possui proteção: “O Recife cai sobre o mar / sem dele se contaminar”, 

ele “sabe cair: limpo e exato / e sem contágio: em só contato” (MELO NETO, 2008, p. 211). 

 O que protege a cidade de Recife é a “laje”, “o cais de cimento”, ou seja, Recife tem a 

proteção da capital planejada e preparada para combater o cupim, seu inimigo desde a 

colonização, de forma que “cai na água isento / Bem calafetado o cimento: ao dente da ostra, 

ou sua raiz, aos bichos do mar, seus cupins” (MELO NETO, 2008, p. 211). 

Em Olinda não há essa mesma proteção como se observa no que ditam os versos: 

“Olinda é já de alvenaria” (MELO NETO, 2008, p. 211), já que a paisagem com “tantos cubos” 

apenas aparenta uma dureza, que é desmentida com seus sobrados que revelam o fio gasto “da 

madeira muito roçada, / das paredes muito caiadas, / de ancas redondas, usuais / nas casas velhas 

e animais” (MELO NETO, 2008, p. 211). Aqui, o poeta vai misturando a imagem da cidade 

“Olinda baixa” com a imagem do mar, sugerindo o processo de infiltração que torna a cidade 

vulnerável aos cupins do mar. 

 A paisagem dos arrabaldes de Recife se constrói da imagem de reservatórios de água, 

em que a água do mar se mistura com a água dos rios como se nota pela descrição nos versos: 
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“derrama-se em todos os tanques / por onde a salmoura dos mangues” (MELO NETO, 2008, p. 

212), sobrepondo a imagem dos cupins não de “fome enxuta”, mas os cupins do mar que se 

assemelham aos “úmidos bichos de fruta” (MELO NETO, 2008, p. 212). 

 O termo “infiltra”, várias vezes utilizado por Cabral para sugerir a inserção do cupim 

do mar nas cidades nordestinas, reveste a paisagem de um duplo sentido: primeiro a paisagem 

real e conhecida de todos que se apresentam agora sob uma nova ótica, desconhecida do mundo, 

uma vez que as cidades sobre as quais João Cabral trata até o momento são cidades turísticas e, 

no caso de Olinda, patrimônio histórico brasileiro. Segundo porque a paisagem construída no 

poema, se torna vulnerável porque nela infiltra-se tal como os cupins, os estados de alma do 

poeta, revestindo a paisagem de uma intersubjetividade que se manifesta na palavra.  

Essa intersubjetividade, segundo Collot (2013a, p. 223), surge como resultado do 

“Corpo próprio [do poeta] e, contudo, impróprio, [já] que participa de uma intercorporeidade 

complexa, fundamento da intersubjetividade que se manifesta na palavra”. Desse modo, o poeta 

ao escolher um elemento comum e inusitado – as paisagens com cupins – para ligar diferentes 

paisagens põe em evidência uma subjetividade difusa que circula entre o sujeito lírico, a 

paisagem de Pernambuco e a linguagem poética.  

Sendo assim, a subjetividade não pode ser atribuída a um só deles, porque cria um 

universo diverso do real, em que não se encontra referência nem só do sujeito, nem só da 

paisagem, tornando-os intrínsecos e favorecendo assim a infiltração da subjetividade, tal como 

ocorre a infiltração dos cupins. O sujeito lírico está posicionado, desse modo, no ponto de 

passagem entre o dentro e o fora, entre a paisagem como dado externo e a linguagem, que é 

externa a ele e a qual ele apenas vai mediar. 

 Na quarta parte do poema, o poeta trata do que ele chama de “As vilas entre coqueirais 

/ (as muitas Itamaracás)” (MELO NETO, 2008, p. 212), citando a ilha como referência por ser 

ela um ponto turístico conhecido, onde também se observa a corrosão pelo cupim do mar. Nota-

se que a escolha do material para construção das casas dá-se por aquilo que já foi corroído: 

“São aldeias leves de palha, / plantadas raso sobre a praia / com os escavados materiais / que o 

cupim trabalha e o mar traz” (MELO NETO, 2008, p. 212).  

A partir da quinta parte do poema, João Cabral passa a abordar áreas que não possuem 

contato direto com a água do mar, que englobam as cidades de Igaraçu, Sirinhaém, o Cabo, 

Ipojuca, Muribeca, Rio Formoso, Nazaré, Aliança e São Lourenço onde se desenvolve o plantio 

da cana e consequentemente a “paisagem do canavial”. Ali, ele encontra outra espécie de cupim, 

mas que as corrói de forma igual, chegando mesmo a comparar a paisagem da cidade às formas 



113 
 

dos cupinzeiros “imitam no estilo, no jeito / casas de cupim, cupinzeiros” (MELO NETO, 2008, 

p. 213). 

 A espécie de cupim que João Cabral aborda nessas regiões é o Nasutitermes, que se 

desenvolve em regiões onde há incidência de Mata Atlântica. Eles constroem seus ninhos sobre 

árvores “embaúba das capoeiras” e fazem túneis e galerias que vão desde o ninho até o chão “à 

economia canavieira”: 

 
A paisagem do canavial 

não encerra quase metal. 

Tudo parece encorajar 

o cupim, de cana ou de mar. 

 

Não só as cidades, outras coisas: 

os engenhos com  suas moitas 

e até mesmo os ferros mais pobres 

das moendas e tachas de cobre. 

 

Tudo carrega o seu caruncho. 

(MELO NETO, 2008, p. 213) 
 

A paisagem que o poeta desenha no poema é uma paisagem de abandono, como ele 

mesmo nomeia de “meia-morte”, que será comparada ao estado do poeta de “pleno-sono”, em 

que há mais uma vez a infiltração da subjetividade na construção da paisagem. Ao mesmo 

tempo, a paisagem, enquanto dado externo, arranca o sujeito dos limites e dos tormentos do eu, 

segundo Collot (2013b). 

Assim o poeta passa a se identificar com a paisagem “Em tudo pára o ar de abandono / 

de meia-morte ou pleno-sono, / e esse deixar-se imovelmente / próprio da planta e do demente” 

(MELO NETO, 2008, p. 214), atestando seu estado de inconsciência, que é quase um estado de 

alienação, segundo Collot (2013b). Aí a paisagem descortina-se para o sujeito lírico como se 

fosse a primeira vez, tornando o poema não só um canto do homem, mas um canto do mundo. 

 Na esteira do que afirma Antonio Carlos Secchin (2014) o poema ao abordar a temática 

da decomposição ou desagregação do que era matéria sólida, revela o esforço para combater a 

degenerescência, que caracteriza a leitura social que João Cabral faz do Canavial. Tal como o 

cupim, o canavial tem essa mesma capacidade corrosiva, já que é de conhecimento geral os 

impactos ambientais provocados pelo cultivo da cana sobre a fertilidade do solo: “No canavial 

tudo se gasta / pelo miolo, não pela casca. / Nada ali se gasta por fora” (MELO NETO, 2008, 

p. 214). 

 Apesar de o canavial encerrar uma paisagem que se deteriora por fora por conta das 

queimadas, o poeta afirma que o canavial, tal como o cupim, gasta-se por dentro. Tal fato ocorre 
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justamente porque promove a porosidade que conduz à degenerescência em que a terra perde 

aos poucos as suas propriedades até atingir a condição de erosão, já que pelas altas temperaturas 

ocasionada pelas queimadas afeta-se gravemente a atividade biológica do solo responsável por 

sua fertilidade: “Tudo ali sofre a morte mansa / do que não quebra, se desmancha” (MELO 

NETO, 2008, p. 214).  

 Quando João Cabral de Melo Neto associa a paisagem a uma perspectiva própria, ou 

seja, ao seu ponto de vista, que no caso da paisagem canavieira associa-se à uma visão natural 

e social, constrói-se o que Collot (2013b) chama de horizonte da paisagem, em que já não é 

possível separar o ponto de vista dele do campo visual da paisagem, fazendo com que esta deixe 

de pertencer à realidade objetiva. O mesmo ocorre também na oitava parte do poema, quando 

o sujeito ressalta que antes de ser canavial (de vida bichada), referindo-se ao aspecto de 

cupinzeiro, havia ali uma mata (cheia de bichos): 

 
Eis os pais de nosso barroco, 

de ventre solene mais oco 

e gesto pomposo e redondo 

na véspera mesma do escombro. 

(MELO NETO, 2008, p. 215) 

 

O horizonte da paisagem enquanto linha imaginária aqui se mantém ligado às 

construções humanas enquanto fator objetivo para não perder de todo a referência à paisagem 

que o sujeito trata. Aqui, portanto, a paisagem do canavial vem associada à pompa de fachada 

do barroco, em que o verde da cana é fachada exuberante que esconde a “véspera do escombro”. 

 Todo esforço para combater a degenerescência revelada anteriormente torna-se evidente 

na nona parte do poema como se observa pelos versos, “Certas cidades de entre a cana / (Escada/ 

Jaboatão, Goiana) / procuraram se armar com aço / contra a vocação de bagaço” (MELO NETO, 

2008, p. 215). Cidades onde se encontra até os dias atuais,, a beleza da paisagem arquitetônica 

dos velhos engenhos ou usinas de cana. Contudo também nelas, como nas outras, não se 

conseguiu se safar ao canavial “e somente em bairros pequenos / seu barro salvou-se em 

cimento” (MELO NETO, 2008, p. 215).  

Dessa paisagem toda corroída só se salva mesmo “o Recife e a máquina sadia / que bate 

em Moreno e Paulista”, cidades onde predominam indústrias têxteis: 

 
Essas existem matemáticas 

no alumínio de suas fábricas. 

Essas têm a carne limpa, 

embora feia, em série, fria. 
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O cupim não lhes dá combate: 

nelas motores vivos batem 

que sabem que enquanto funcionem 

nenhuma ferrugem os come. 

(MELO NETO, 2008, p. 215) 

  

As cidades citadas como exceções em meio às paisagens com cupim do nordeste 

pernambucano justamente por não aderir à atividade canavieira, mas sim à indústria têxtil, 

reconhecida como ação industrial, são citadas ainda nos versos: “Mas nem na Mata ou Litoral 

/ há mais desse aço industrial / para opor-se ao cupim, ao podre” (MELO NETO, 2008, p. 215).  

 Em Alberto Caeiro, a concretude da imagem apresenta-se como recurso para 

representação mais objetiva das coisas enquanto esforço para reduzir a intervenção do sujeito a 

um simples ponto de vista tão neutro quanto possível, em que o pensamento, ao contrário do 

que é dito, não seja excluído e sobressaia a atividade de ver.  

A partir desse pressuposto identifica-se na poesia de Alberto Caeiro uma poética do 

olhar, que prioriza entre todos os sentidos o da visão, mas que como imagem de mundo não se 

priva das ressonâncias interiores do sujeito lírico e de seus prolongamentos no imaginário. Na 

direção do que Collot (2013b) chama de estrutura do horizonte, a poesia de Alberto Caeiro 

abre-se ao prolongamento do visível rumo ao invisível, acessível apenas ao olhar da 

imaginação, produzindo imagens de identificação imaginárias: 

 
COMO UM GRANDE borrão de fogo sujo 

O sol posto demora-se nas nuvens que ficam. 

Vem um silvo vago de longe na tarde muito calma. 

Deve ser um comboio longínquo. 

 

Neste momento vem-me uma vaga saudade 

E um vago desejo plácido 

Que aparece e desaparece. 

 

Também às vezes, à flor dos ribeiros, 

Formam-se bolhas na água 

Que nascem e se desmancham 

E não têm sentido nenhum 

Salvo serem bolhas de água 

Que nascem e se desmancham. 

(CAEIRO, 1994, p. 223) 
 

Na construção da paisagem, Caeiro estende aquilo que constitui o visível (o sol, o silvo 

e a flor dos ribeiros) num prolongamento ao invisível, tal como na construção da descrição 

poética do sol, “COMO UM GRANDE borrão de fogo sujo”. Também há o desdobramento da 

imagem sonora do “silvo vago de longe” em “comboio longínquo”, ou ainda na comparação 
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entre o “vago desejo plácido” pelo qual o poeta é tomado com a “flor dos ribeiros” que assim 

como seus desejos “nascem e se desmancham / E não tem sentido nenhum”.  

Esse prolongamento do visível, sustentado por uma linha imaginária que o separa do 

invisível, apresenta-se como uma forma de ultrapassar a realidade circundante para construir 

um novo mundo: 

 
“Olá, GUARDADOR de rebanhos, 

Aí à beira da estrada, 

Que te diz o vento que passa?” 

 

“Que é vento, e que passa, 

E que já passou antes, 

E que passará depois. 

E a ti o que te diz?” 

 

“Muita cousa mais do que isso. 

Fala-me de muitas outras cousas. 

De memórias e de saudades 

E de cousas que nunca foram.” 

(CAEIRO, 1994, p. 213) 
 

O horizonte, desta forma, apresenta-se, na concepção de Collot (2013b), como uma 

dimensão do visual que escapa ao poder exclusivo dos sentidos, abrindo o campo do visível a 

uma segunda vista ofertada. Desta forma, o poeta encerra na e pela paisagem aquilo que se torna 

o intuito primeiro do poema: a libertação do olhar. 

 O que Caeiro faz é libertar o olhar condicionado pela linguagem pelo pensamento, 

buscando “a eterna novidade do mundo”: “Sou o Descobridor da Natureza. / Sou o Argonauta 

das sensações verdadeiras. Trago ao Universo um novo Universo. Porque trago ao Universo 

ele-próprio” (CAEIRO, 1994, p. 226). Assim constrói-se uma falsa ilusão de que a realidade 

condiz com essa segunda vista ofertada, trata-se da ilusão lírica, em que a subjetividade criadora 

confere ao mundo uma profundidade inesgotável, segundo Collot (2013b), colocando a 

imaginação à prova: 

 

QUEM ME DERA que a minha vida fosse um carro de bois 

Que vem a chiar, manhazinha cedo, pela estrada, 

E que para de onde veio volta depois 

Quase à noitinha pela mesma estrada. 

 

Eu não tinha que ter esperanças – tinha só que ter rodas... 

A minha velhice não tinha rugas nem cabelo branco... 

Quando eu já não servia, tiravam-me as rodas 

E eu ficava virado e partido no fundo de um barranco. 

(CAEIRO, 1994, p. 214) 
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Aderindo ao ideal de arte moderna que conjuga o objetivo e o subjetivo, Caeiro cria a 

magia sugestiva que contém ao mesmo tempo, o objeto – a paisagem (ou imagem) e o sujeito, 

o mundo exterior e o próprio artista, quando analisada segundo a perspectiva teórica de Collot 

(2013b). As imagens em Caeiro vão ultrapassar o ideal de caso exemplar de aliança entre 

interior e exterior, já que ela é sempre um ponto de vista do sujeito sobre o mundo. Em Caeiro 

elas voltam-se ao ideal objetivo, no intento de clareza. 

 
AS BOLAS de sabão que esta criança 

Se entretém a largar de uma palhinha 

São translucidamente uma filosofia toda. 

Claras, inúteis e passageiras como a Natureza, 

Amiga dos olhos como as cousas, 

São aquilo que são 

Com uma precisão redondinha e aérea, 

E ninguém, nem mesmo a criança que as deixa, 

Pretende que elas são mais do que parecem ser. 

 

Algumas mal se vêem no ar lúcido. 

São como a brisa que passa e mal toca nas flores 

E que só sabemos que passa 

Porque qualquer cousa se aligeira em nós 

E aceita tudo mais nitidamente. 

(CAEIRO, 1994, p. 218) 
 

Eis a visão de clareza, transparência que o poeta emprega em sua poesia, tão contrário 

ao intento de se afirmar como poeta das sensações que Caeiro tinha, descortinando o poeta 

objetivo que é. No entanto, ele tem uma objetividade que não exclui a subjetividade já que a 

matéria utilizada para escrever conjuga, segundo a perspectiva teórica de Collot (2013b), os 

materiais do mundo e as impressões poéticas da alma do contemplador.  

Em Caeiro, é importante observar que se a imaginação é responsável pela edificação da 

paisagem (imagem), ela só o é a partir das sugestões nela inscrita, ou seja, há uma motivação 

pessoal para a construção das imagens selecionadas: 

 

NO ENTARDECER dos dias de Verão, às vezes, 

Ainda que não haja brisa nenhuma, parece 

Que passa, um momento, uma leve brisa... 

Mas as árvores permanecem imóveis 

Em todas as folhas das suas folhas 

E os nossos sentidos tiveram uma ilusão, 

Tiveram a ilusão do que lhes agradaria... 

 

Ah, os sentidos, os doentes que vêem e ouvem! 

Fôssemos nós como deveríamos ser 

E não haveria em nós necessidade de ilusão... 

Bastar-nos-ia sentir com clareza e vida 
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E nem repararmos para que há sentidos... 

 

Mas graças a Deus que há imperfeição no Mundo 

(CAEIRO, 1994, p. 224) 
 

No poema, Caeiro declara a escrita que se norteia pelo imaginário quando afirma que 

“parece / Que passa, num momento, uma leve brisa... / Mas as árvores permanecem imóveis”. 

O poeta negando a existência da brisa deixa-se levar pela imaginação ocasionada pelo 

entardecer dos dias de verão, quando a brisa se torna desejável e quase uma miragem.  

 A motivação pessoal para a construção da paisagem concretiza-se, segundo Caeiro, 

pelos sentidos “E os nossos sentidos tiveram uma ilusão, / Tiveram a ilusão do que lhes 

agradaria [...]” e, por isso, constituem uma parte “doente” dos homens que projetam pela criação 

imaginária aquilo que desejam e não possuem. Em razão disto, a criação de uma paisagem que 

toma por empréstimo os elementos do real e os redistribui, segundo a subjetividade do poeta, 

deseja a brisa, cria-a pelo uso da fantasia. 

 Segundo Collot (2013b), a imaginação criadora pega de empréstimo os elementos do 

real para redistribuí-los como novas imagens e novos signos em uma configuração nova e 

original. Dessa forma, recria o mundo e revela-lhe a outra face, numa nova versão que o sujeito 

lírico construiu. Assim como na poesia de Caeiro a imaginação não se opõe a realidade, mas 

participa de sua recriação: 

 
ACORDO DE NOITE subitamente, 

E o meu relógio ocupa a noite toda. 

Não sinto a Natureza lá fora. 

O meu quarto é uma cousa escura com paredes vagamente brancas. 

Lá fora há um sossego como se nada existisse. 

Só o relógio prossegue o seu ruído. 

E esta pequena cousa de engrenagens que está em cima da minha mesa 

Abafa toda a existência da terra e do céu... 

(CAEIRO, 1994, p. 225) 

 

Aqui o horizonte se apresenta como área transicional entre o objetivo (o tempo real) e o 

subjetivo (o tempo do eu). Entre o real que coincide com o objetivo e o imaginário que coincide 

com o subjetivo, mesmo que seja como é no caso de Alberto Caeiro uma subjetividade forjada, 

porque o sujeito também o é. O que o sujeito lírico faz é deixar adivinhar aquilo que se oculta 

à vista – o tempo interior do sujeito lírico, que vêm à tona somente pela qualidade do olhar 

artístico que vê no relógio a alma do eu. 

 A estrutura do horizonte, nesse caso, afeta a percepção do espaço mundo/quarto e do 

tempo exterior/interior, fazendo com que a imagem remeta à totalidade do mundo e que o que 

se apresenta externo ressoe no espaço interior do sujeito tornando o visível símbolo do invisível 
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e justificando sua presença enquanto imagem construída. É o acréscimo de significação, 

segundo Collot (2013b), que traz um aprofundamento das instâncias de espaço e tempo, em que 

o espaço se torna alegoria da profundidade do tempo.  

 Ainda que em Caeiro o uso de metáforas seja escasso, prevalecendo o uso de 

comparação, o poeta consegue despertar pelas palavras mais simples um novo horizonte de 

sentido, em que as imagens artificiais denunciam seu próprio caráter ilusório, substituindo 

àquilo que anteriormente foi percebido pelo sujeito e que agora é produto da atividade criadora: 

 
METO-ME para dentro, e fecho a janela. 

Trazem o candeeiro e dão as boas noites, 

E a minha voz contente dá as boas noites. 

Oxalá a minha vida seja sempre isto: 

O dia cheio de sol, ou suave de chuva, 

Ou tempestuoso como se acabasse o Mundo, 

 

A tarde suave e os ranchos que passam 

Fitados com interesse da janela, 

O último olhar amigo dado ao sossego das árvores, 

E depois, fechada a janela, o candeeiro aceso, 

Sem ler nada, nem pensar em nada, nem dormir, 

Sentir a vida correr por mim como um rio por seu leito. 

E lá fora um grande silencio como um deus que dorme. 

(CAEIRO, 1994, p. 227-228) 

 

O poeta contempla o horizonte e o espaço interior que é simultaneamente espaço da 

alma e espaço de arte. Não há representação mimética da paisagem porque o sujeito e a 

realidade são fictícias e a paisagem volta-se sempre à imaginação, por isso as imagens são 

criadas como imagens artificiais, “O dia cheio de sol, ou suave de chuva, / Ou tempestuoso 

como se acabasse o mundo”, que denunciam o ilusionismo da paisagem construída pelo 

imaginário. 

 É também a partir dos pressupostos teóricos de Collot (2013b) que se percebe que os 

poetas convergem também quanto a ordem de prevalência dos componentes que dão origem à 

noção de paisagem, sendo eles, segundo Collot (2013b), um local, um olhar e uma imagem. 

Assim, é possível notar que ambos poetas, ainda que em tempos distintos, afastam-se do modelo 

tradicional que presava pelo local em detrimento dos dois últimos componentes. 

 Tanto em Cabral quanto em Caeiro a ideia de paisagem também não se restringe à 

concepção moderna que prima pela inversão da hierarquia. Consoante o autor supracitado 

(2013b) e, baseando-se na ideia de paisagem como representação artística do real, afirma-se a 
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tese da artialização11, ou seja, da natureza como imitação da arte. Desse modo, ambos fogem 

às concepções dominantes a fim de encontrar uma concepção baseada na ideia do poeta 

enquanto mediador da construção da paisagem, que escapa da ideia de arte ora puramente 

construída, ora puramente dada. 

 Em “Paisagem do Capibaribe” I e II, do livro O cão sem plumas, de João Cabral, é 

possível verificar num registro seco, desprovido de adornos para não dizer composto do aspecto 

fatalista e determinante da condição da vida ribeirinha, o olhar como a primeira configuração 

dos dados sensíveis captados pelo poeta. Esse olhar caracteriza-se como um “ato estético” e 

simultaneamente como ato de pensamento, segundo a concepção de Collot (2013b), visto ser a 

percepção um ato pré-reflexivo que conduz ao conhecimento e ao pensamento reflexivo de fato. 

 Superando as oposições entre sentido e sensível, visível e invisível, do sujeito e do 

objeto, bem como do pensamento e da matéria e da natureza e da cultura é que, conforme Collot 

(2013b), a paisagem se instaura. Em Cabral, a relação entre a região nordestina e o poeta 

caracteriza-se nessa concepção como modalidade que liga o ser humano ao seu meio, de forma 

que o Capibaribe só se torna paisagem porque foi percebido pelo sujeito – o poeta. 

 Sabe-se que o homem, frente ao seu meio, mantém um certo distanciamento que o 

permite, ao mesmo tempo, obter a visão do conjunto e ultrapassar os limites do território do 

visível, alcançando o invisível, como bem ressaltou Collot (2013b). É assim que João Cabral 

supera a imagem institucionalizada do Capibaribe, de grande importância histórica e social na 

formação e no desenvolvimento de Pernambuco e da região Nordeste, visto provocar a extensão 

do olhar até o invisível, ou seja, àquilo que o discurso institucionalizado não permite ver. 

 Dócil na estiagem e com grande poder de destruição na época das chuvas, o Capibaribe 

foi durante algum tempo uma grande ameaça que assolava a cidade de Recife. Isso porque além 

das cheias, ainda havia o problema da poluição, de dejetos industriais e dos esgotos urbanos 

que o tornou “o cão sem plumas”, paisagem construída criticamente por Cabral: 

 

Aquele rio 

era como um cão sem plumas. 

Nada sabia da chuva azul, 

da fonte cor-de-rosa, 

da água do copo de água, 

da água de cântaro, 

dos peixes de água, 

da brisa na água. 

(...) 

 

                                                           
11 O termo “artialização” empregado por Michel Collot (2013b) em Poética e filosofia da paisagem pertence a tese 

defendida por Alain Roger em seu Court traité du paysage, Gallimard, 1997. 
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Aquele rio 

jamais se abre aos peixes, 

ao brilho, 

à inquietação de faca 

que há nos peixes 

Jamais se abre em peixes. 

(MELO NETO, 2008, p. 82) 

 

O rio sofre um processo de desfiguração já que perde a identidade primeira para 

refigurar-se sob o olhar crítico de quem o observa, de forma que a paisagem construída no 

poema não se confunde com o espaço geométrico, mas projeta-se a partir da percepção de dois 

polos, o subjetivo e o objetivo, segundo a perspectiva teórica de Collot (2013b). 

 Apoiado nos recursos que o Capibaribe deixa de oferecer e que daria sentido e valor ao 

visível – ou seja, suas características de rio, João Cabral nega o discurso corrente sobre o rio e 

constrói-o sob um discurso que prolonga o real em direção à imaginação como pode ser 

observado nos versos em que a caracterização do rio passa da ideia de água límpida para um 

“líquido espesso”, “Sabia dos caranguejos / de lodo e ferrugem. / Sabia da lama / como de uma 

mucosa” (MELO NETO, 2008, p. 82). 

 Essa forma de construção do poema dá a ver que a tradicional dicotomia estabelecida 

entre sujeito e objeto se torna insustentável na medida em que a visão do sujeito é que sustenta 

os elementos que passam a caracterizar o rio no processo de refiguração. Desprovido da 

possibilidade de uma visão panorâmica, o poeta agrupa perspectivas parciais da visão que se 

modificam na medida em que o sujeito desloca seu olhar para outro ponto do ambiente: 

 
Abre-se em flores 

pobres e negras 

como negros. 

Abre-se numa flora 

suja e mais mendiga 

como são os mendigos negros. 

Abre-se em mangues 

de folhas duras, e crespas, 

como um negro. 

(MELO NETO, 2008, p. 82-83) 

 

Aqui Cabral abre o campo visual àquilo que ainda não havia sido mostrado ao leitor, 

que se caracteriza como limite móvel e suscetível de mudança. Portanto, a imagem do rio que 

se abre às “flores / pobres e negras” numa “flora / suja e mais mendiga” e em “mangues / de 

folhas duras, e crespas”, aparece estruturado como paisagem em potência já que fica para o 

leitor o dever de ler na paisagem a relação cruel e determinista que se estabelece entre a 

paisagem natural e a paisagem humana dessa região. 
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 Somente a partir desse desdobramento da paisagem natural em paisagem humana que 

se torna possível ler a comparação estabelecida entre o rio Capibaribe e o “cão sem plumas”. 

Dado haver um processo de fecundação proveniente da estagnação de suas águas em que se 

“iam pousar moscas”, em que o rio “Liso como o ventre / de uma cadela fecunda” (MELO 

NETO, 2008, p. 83) cresce de gerar também a paisagem humana “negra” de lama, que frequenta 

suas águas, e é também fruto dela.  

 A ideia da paisagem humana como fruto da paisagem natural pode ser observada nos 

versos “Entre a paisagem / (fluía) / de homens plantados na lama”, desdobrando-se na 

comparação entre a paisagem natural e a paisagem humana que dela deriva, como se nota nos 

versos: “Como o rio / aqueles homens / são como cães sem plumas” (MELO NETO, 2008, p. 

84). Retrocedendo do seu desdobramento, o homem, nascido como que plantado na “terra 

negra” do Capibaribe volta a ser lama: 

 
Na água do rio, 

lentamente, 

se vão perdendo 

em lama; numa lama 

que pouco a pouco 

também não pode falar: 

que pouco a pouco 

ganha os gestos defuntos 

da lama; 

o sangue de goma, 

o olho paralítico 

da lama. 

(MELO NETO, 2008, p. 86) 

 

Quando o sujeito afirma que os homens “lentamente,/ se vão perdendo/ em lama” está 

fazendo referência a atividade dos homens ribeirinhos exercida nos mangues. Dessa atividade, 

que o sujeito poético considera sub-humana deriva a ausência da fala e consequentemente a 

morte: “ganha os gestos defuntos/ da lama”, ou seja, a mesma estagnação. 

 Nesse processo o sangue do homem torna-se “sangue de goma”, ou seja, tal como as 

águas do rio levaram-no a estagnação por meio da lama, o homem é levado à morte pela 

coagulação do sangue, que ocorre como tentativa de fazer estancá-lo em virtude do tecido 

humano danificado. Desse modo, torna-se indistinto a separação entre o rio e o homem que está 

“mais aquém do homem” (MELO NETO, 2008, p. 86). 

 Em Alberto Caeiro assim como na poesia de Cabral, prevalece o olhar sobre os dois 

outros componentes da paisagem, sejam eles: o local e a imagem. Assim como ocorre no poema 

de Cabral, em que ele desmistifica o discurso oficial sobre o Capibaribe, Caeiro também o faz 
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em relação ao Tejo, rio que foi cenário de onde partiram naus e caravelas dos descobrimentos 

portugueses.  

 O Tejo abre precedentes para desconstrução da imagem histórica por meio de um fato 

antes não observado, a inundação de Lisboa e outras localidades na margem, durante um 

terremoto em 1755, que assolou o país, de forma que a imagem é transformada em paisagem, a 

partir de um novo ponto de vista inserido pelo poeta: 

 
O TEJO é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, 

Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia 

Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. 

 

O Tejo tem grandes navios 

E navega nele ainda, 

Para aqueles que vêem em tudo o que lá não está, 

A memória das naus. 

(CAEIRO, 1994 p. 215-216) 

 

Ou seja, imprime as suas impressões sobre a imagem e com isso a transforma em paisagem. O 

poeta efetua o apagamento do discurso institucionalizado como se pode observar nestes versos: 

“Para aqueles que vêem em tudo o que lá não está”, ou seja, daqueles que insistem em manter 

um passado, “A memória das naus”, que já não existe mais e não pode constituir a memória do 

homem português. 

 Dessa forma, a constituição da paisagem é simultaneamente um ato estético e um ato de 

pensamento porque implica uma crítica sobre a localidade geográfica. Isso só se torna possível 

à medida que o poeta conjuga seu ponto de vista, o subjetivo à geografia do lugar pensada 

criticamente, o objetivo, obrigando também o leitor a pensar de outro modo frente ao poema.  

 O Tejo, enquanto ambiente geográfico, só se torna paisagem a partir do momento que é 

percebido pelo olhar do sujeito. Desse modo, ao estabelecer uma comparação entre o Tejo, dada 

sua importância histórica e social ao “rio” que corre pela aldeia do sujeito já é possível notar 

um intento crítico que desfigura a paisagem institucionalizada, diminuindo a importância do 

Tejo frente à reverência feita ao rio que corta sua aldeia. 

 Ainda que haja uma motivação pessoal, a paisagem, por constituir um dado externo, 

permite ao sujeito espacializar-se em contrapartida à subjetividade que se imprime no espaço 

que o cerca. Essa espacialização constitutiva do sujeito ocorre em decorrência da distância que 

ele mantém frente ao seu meio, o que permite ampliar a visão, observar o conjunto e abrir-se, 

consequentemente ao invisível, ultrapassando os limites do território.  
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O distanciamento do sujeito poético em relação ao Tejo se explica também e 

contraditoriamente pela sua extensão: 

 
O Tejo desce de Espanha 

E o Tejo entra no mar em Portugal. 

Toda a gente sabe isso. 

Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia 

E para onde ele vai 

E donde ele vem. 

E por isso, porque pertence a menos gente, 

É mais livre e maior o rio da minha aldeia. 

(CAEIRO, 1994, p. 216) 

 

No poema dois valores de medida estão postos em questão, o primeiro, a extensão mesma do 

Tejo que se refere à amplitude do território que ocupa, motivo pelo qual o sujeito poético guarda 

certo distanciamento e noção de pertença a ele. O segundo valor de medida é subjetivo, o rio 

da aldeia pode ser considerado “mais livre e maior” por pertencer a menos gente.  

 Nesse processo, reconhece-se, segundo Collot (2013b, p. 20), “o cruzamento [de] dois 

traços, o vertical da silhueta humana e a linha do horizonte”. Essa estrutura é subjacente à nossa 

percepção de mundo já que o ambiente visual é orientado pela posição de nosso corpo sobre a 

terra, delimitado pelo horizonte. Desse modo, o sujeito poético não está diante de um espetáculo 

exterior, consoante Collot (2013b), mas imerso no ambiente de seu conhecimento, cujo valor 

se norteia como se pôde observar por dados que dão sentido e valor ao visível. 

 Esse valor não se situa puramente na esteira da subjetividade como se observou já em 

considerações anteriores, mas torna-se ao mesmo tempo valor subjetivo e objetivo. Também 

Caeiro ao construir a paisagem do Tejo assim como Cabral fez na paisagem do Capibaribe, 

efetua um prolongamento do real em direção ao imaginário: 

 
Pelo Tejo vai-se para o Mundo. 

Para além do Tejo há a América 

E a fortuna daqueles que a encontram. 

Ninguém nunca pensou no que há para além  

Do rio da minha aldeia. 

 

O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. 

Quem está ao pé dele está só ao pé dele. 

(CAEIRO, 1994, p. 216) 

 

Aqui a paisagem não é mostrada porque não se sabe o que “há para além / Do rio da 

minha aldeia”, uma vez que o sujeito poético se abre à um espaço imaginativo, que possui 

semelhança com o mundo real, já que é possível estabelecer comparação entre eles.  
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 Se a paisagem do Tejo encerra momentos grandiosos da história da nação portuguesa, 

estar ao pé do “rio da minha aldeia” permite refigurar a paisagem do Tejo que passa a ser visto 

sob outra ótica, motivada por outras medidas de valor. Dessa forma, é possível afirmar que se 

há diferenças significativas no modo como cada um dos poetas constrói a paisagem, também é 

possível observar que, em dados momentos, seus poemas apresentam a construção da paisagem 

como extensão de uma região ao mesmo tempo em que efetuam um prolongamento do real em 

direção ao imaginário, que constitui o invisível e se oferece ao olhar do observador. 

 Partindo de uma imagem carregada de um discurso institucionalizado, tanto Cabral 

quanto Caeiro partem de um ponto de vista subjetivo ao qual agrega-se a objetividade do dado 

real e externo. No processo de desfiguração da imagem institucionalizada, o sujeito poético 

efetua sua própria desfiguração, espacializando-se e desligando-se da imagem pronta que a 

motivou, situando a construção da paisagem entre a subjetividade e a objetividade, por meio da 

reflexão crítica que propicia a refiguração da paisagem sob a ótica do imaginário. 
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3. JOÃO CABRAL DE MELO NETO E SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN: 

DAS INFLUÊNCIAS, LEITURAS MÚTUAS E CONFLUÊNCIAS 

 

 Este capítulo aborda as relações entre a poesia de João Cabral de Melo Neto e Sophia 

de Mello Breyner Andresen, no que diz respeito às formas como reconfiguram uma tradição 

lírica fundada na expressão dos sentimentos do poeta, instaurando a tensão em suas poesias. 

Sabendo que tanto o poeta brasileiro quanto a poetisa realizam uma poesia sustentada pela 

tensão, busca-se elucidar as influências comuns entre os dois poetas a fim de identificar quais 

características norteiam a construção dessa poesia. 

 A partir da leitura da obra completa de João Cabral e Sophia, verifica-se a figura de 

Cesário Verde como influência comum apontada também pelos próprios poetas, uma vez que 

parte dele a representação poética do real percepcionado e a alucinação que Sophia identificou 

na obra do poeta. Desse modo, na primeira parte do capítulo, o objetivo é verificar de que forma 

essa representação e a alucinação, que caracteriza-se por um excesso de lucidez que destrói, por 

força da claridade, a obviedade que a luz deveria evidenciar ao abarcar uma noite que está 

oculta, comparecem no fazer poético de Sophia e a aproxima do modo de fazer poesia de João 

Cabral. 

Outra leitura de influência comum que se realiza nessa primeira parte do capítulo é com 

a figura de Fernando Pessoa. De sua técnica poética, Sophia compartilha, segundo Rosa Martelo 

(2010), do princípio de rigor construtivo e de justeza, da impessoalidade lírica e da construção 

de imagens perceptivas que Pessoa herdou também de Cesário Verde. Ainda que haja essa forte 

confluência, Sophia tal como João Cabral não deixou de tecer críticas à poesia de Pessoa em 

virtude da presentificação do real que se apresenta pela negativa. 

Na segunda parte do capítulo, que compõe a maior parte dada a extensão da obra poética 

da autora, propõe-se a divisão da obra em três movimentos distintos, segundo as suas relações 

com João Cabral. O primeiro movimento proposto por Gastão Cruz (2014), que inclui Poesia 

(1944), Dia do mar (1947) e Coral (1950) compõe o momento da obra da poetisa que antecede 

o contato e a leitura da poesia do brasileiro. De forma que nesse primeiro momento é possível 

ver a essência mágica atribuída à palavra que fala da juventude da Sophia entre jardins e do 

imenso mar da Granja, cujo sujeito solitário, debruçado sobre si mesmo, já evoca um tu, indício 

do desejo de descentramento do sujeito. 

O segundo momento proposto é constituído de Tempo dividido (1954), Mar novo 

(1958), O cristo cigano (1961) e Livro sexto (1962). Caracterizando-se como momento do 
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contato direto com a obra de João Cabral de Melo Neto, é possível identificar uma voz que se 

ergue já despersonalizada e aparentemente isenta de autobiografismos. Sophia tal como o poeta 

brasileiro vai construir uma poesia em que a memória, tema por excelência lírico, passa a 

coexistir com o desejo de construção de uma poesia mais objetiva, que se apresenta agora 

marcada pela tensão. 

O terceiro momento, no qual se incluem Geografia (1967), Dual (1972), O nome das 

coisas (1977), Navegações (1983) e Ilhas (1989) fecha o ciclo de obras da poetisa que foram 

publicadas depois da influência recebida de João Cabral. É nessas obras que será possível notar 

a mesma “poesia das coisas”, o mesmo “canto justo”, a mesma “ascese” e mesmo “rigor de 

construção” que efetuou o poeta brasileiro em sua poesia.  

Em Ilhas, Sophia chegará por vezes à anti-poesia, como declarou Clara Crabée Rocha 

(1990), em que a ruptura com o lirismo elucidará mais e melhor o processo de construção do 

poema, aquela usina que Cabral tão bem identificou no fazer poético da poetisa, conjugada a 

alucinação que ela também identificou no poeta brasileiro. É justamente da aproximação dos 

aspectos que se opõem entre a obra de Sophia e de João Cabral, elucidados mutuamente pelos 

próprios poetas que é possível propor uma leitura de aproximação entre a poesia de ambos. 

Ao considerar a elucidação de uma poesia construída pela tensão, na terceira parte deste 

capítulo propõe-se a leitura das confluências e divergências no modo como Sophia e João 

Cabral configuram o Algarve e Pernambuco a partir da construção da paisagem, notando que 

no processo de refiguração da paisagem oferecida ao olhar do leitor, o poeta propõe sua própria 

refiguração enquanto sujeito poético. 

Sophia de Mello Breyner Andresen foi uma das poetisas mais importantes do século 

XX. Sua produção poética, na perspectiva que interessa a esta tese, corresponde a produção de 

ciclos específicos, mas que sobretudo, aceita a noção tanto de poeta inspirado, aquele que 

afirma que a poesia lhe acontece, quanto a ideia de poesia construída, o que coloca sua produção 

poética sob o signo da tensão, característica dos poetas modernos. 

 Em Portugal, na década de 40, quando se tinha em voga o psicologismo e o subjetivismo 

presencistas, o socialismo e o objetivismo neorrealista, bem como o início do surrealismo, a 

poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen surge sob o lema da revista Cadernos de Poesia, 

publicados na Revista Árvore, de que “A Poesia é só uma!”, mostrando-se independente de 

escolas e doutrinas. Afirmando-se pela utilização da inicial maiúscula como privilegiada dentre 

as outras formas de arte, a poesia da poetisa pretendia superar a oposição entre o individualismo 

dos presencistas e a militância dos neorrealistas, em favor do valor autônomo da poesia. 
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 Doravante verifica-se sua relação com a geração de Orpheu, para quem a autonomia da 

poesia era primordial. Sophia publicou seu primeiro livro, Poesia, em 1944, época em que a 

literatura em Portugal se reorganizava sob a descoberta da obra de Fernando Pessoa. Sophia, 

assim como João Cabral também se posiciona pela negativa em relação a Fernando Pessoa, 

talvez por isso o que está na obra da poetisa conflita com a obra do poeta português, criando 

uma tensão que é possível notar nos poemas que o dedica.  

 Apesar de ter feito poesia reverenciando outros poetas, o primeiro poeta português que 

se apresenta como referência de forte confluência no que tange ao desenvolvimento de uma 

poética de tensão associada a uma visualidade alucinada, na esteira das relações que se dão 

entre Sophia e João Cabral de Melo Neto, é Cesário Verde, a quem a portuguesa dedica o poema 

homônimo: 

 
Quis dizer o mais claro e o mais corrente 

Em fala chã e em lúcida esquadria 

Ser e dizer na justa luz do dia 

Falar claro falar limpo falar rente 

 

Porém nas roucas ruas da cidade 

A nítida pupila se alucina 

Cães se miram no vidro da retina 

E ele vai naufragando como um barco 

 

Amou vinhas e searas e campinas 

Horizontes honestos e lavados 

Mas bebeu a cidade a longos tragos 

Deambulou por praças por esquinas 

 

Fugiu da peste e da melancolia 

Livre se quis e não servo dos fados 

Diurno se quis – porém a luzidia 

Noite assombrou os olhos dilatados 

 

Reflectindo o tremor da luz nas margens 

Entre ruelas vê-se ao fundo o rio 

Ele o viu com seus olhos de vanio 

Atentos à surpresa das imagens 

(ANDRESEN, 2015, p. 811) 

 

Nesse poema é possível notar o contraponto que Sophia estabelece entre a fala lúcida e o olhar 

que se alucina. Sophia apresenta a empreitada do poeta em busca do diurno como símile da 

razão, expresso por um excesso de luz que ocasiona a cegueira que impede o poeta de enxergar 

aquilo que, por ser lógico, deveria ser evidente: “a luzidia noite assombrou os olhos dilatados”.   

  No livro O cinema da poesia, de Rosa Maria Martelo (2012), a ensaísta, ao analisar o 

poema “Sentimento dum ocidental”, de Cesário Verde, chama atenção para as metáforas do 
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poeta, para a coexistência da descrição e da percepção, do objetivo e do subjetivo, do poeta que 

vê o mundo e é atravessado por ele a fim de compreendê-lo, num processo de transfiguração 

estética que traz o imaginário para dentro do mundo cotidiano: 

SENTIMENTO DE UM OCIDENTAL 

 Ao exemplificar essa transfiguração estética associando o imaginário ao real, Rosa 

Martelo (2012) cita uma estrofe da parte III “Ao gás” do poema “Sentimento dum ocidental”: 

“Cercam-me as lojas, tépidas. Eu penso / Ver círios laterais, ver filas de capelas, / Com santos 

e fiéis, andores, ramos, velas, / Em uma catedral de um comprimento imenso” (CESÁRIO 

VERDE, 2006, p. 135). Nela, Rosa Martelo (2012) evidencia a partir da expressão: “Eu penso 

/ Ver”, o quanto uma informação factual “ Cercam-me as lojas, tépidas” desdobra-se numa 

sucessão de imagens perceptivas, constituindo uma sequência de metáforas que “alucinam” 

uma visão nítida, ao figurarem ironicamente, nas casas comerciais “filas de capelas, / Com 

santos e fieis, andores, ramos e velas”.  

 Caracterizando o fazer poético de Cesário Verde, é possível afirmar que as imagens que 

se desdobram da informação factual ensinam a não ver, uma vez que a deambulação a que a 

cidade moderna convida coloca frente ao poeta uma grande quantidade de imagens. Por sua 

vez, a reconstrução dessas imagens, no processo de transfiguração poética, é efetuada por um 

sujeito que se distancia da realidade, não só para pensar, mas também para se proteger da 

influência que elas poderiam vir a exercer sobre ele. No processo de transfiguração poética, o 

sujeito lírico revalida o real, mostrando além daquilo que era visível, instaurando a tensão. 

 Apesar de o poema que Sophia de Mello dedica a Cesário Verde constar em Ilhas, 

publicado em 1989, a influência de Cesário pode ser percebida desde o livro inicial, Poesia, 

publicado em 1944. Isto porque nele, Sophia, segundo Gastão cruz (2008), concilia a imagem 

do mar “solitário e antigo” com a imagem da vida suja e hostil na cidade, esta última 

constituindo aspecto temático de forte presença na poesia de Cesário. 

Considerando os versos de Sophia, “Cidade suja, restos de vozes e ruídos, / Rua triste à 

luz do candeeiro / Que nem a própria noite resgatou” (ANDRESEN, 2015, p. 76), a “cidade 

suja” já traz em si a luminosidade que conjugada à noite antecipa a cidade dos anúncios 

luminosos que se encontra no poema “Nocturno da graça”, do livro Mar novo, publicado em 

1958: 

 

Brilha a cidade dos anúncios luminosos 

Com espiritismo bares cinemas 

Com torvas janelas e seus torvos gozos 

Brilha a cidade alheia. 



130 
 

 

Com seus bairros de becos e de escadas 

De candeeiros tristes e nostálgicas 

Mulheres lavando a loiça em frente das janelas 

Ruas densas de gritos abafados 

Castanholas de passos pelas esquinas 

Viragens chiadas dos carros 

Vultos atrás das cortinas 

Ciclopes alucinados. 

 

De igreja em igreja batem a hora os sinos 

E uma paz de convento ali perdura 

Como se a antiga cidade se erguesse das ruínas 

Com sua noite trémula de velas 

Cheia de aventurança e de sossego. 

 

Mas a cidade alheia brilha 

Numa noite insone 

De luzes fluorescentes  

Numa noite cega surda presa 

Onde soluça uma queixa cortada. 

 

Sozinha estou contra a cidade alheia. 

Comigo 

Sobre o cais sobre o bordel e sobre a rua  

Límpido e aceso 

O silêncio dos astros continua. 

(ANDRESEN, 2015, p. 398-399) 

 

Neste poema, segundo Gusmão Cruz (2008), Sophia constrói o mesmo clima alucinatório de 

“Horas Mortas”, de Cesário Verde, mostrando a influência inequívoca do autor de “O 

sentimento dum ocidental”. Os “anúncios luminosos” contrastam com a “cidade negra” e com 

as “torvas janelas”, de forma que aquilo que é evidenciado pela luminosidade dos anúncios não 

reflete de fato a realidade cotidiana e atual.  

A claridade ao dar ideia de abertura opõe-se à noite que cria um ambiente mórbido, 

escuro e fechado: “bares cinemas”, “Com seus bairros de becos e de escadas”, “gritos 

abafados”, gerando o desejo de evasão por parte do sujeito que culmina em nostalgia: “De 

candeeiros tristes e nostálgicas / Mulheres lavando a loiça em frente das janelas”. Esse clima 

de nostalgia e desejo de retorno ao passado também está presente nos versos de Cesário. 

O clima nostálgico de retorno ao passado fica implícito no poema de Cesário quando se 

lê os versos: “tinir de louças no jantar. E o fim da tarde inspira-me; e incomoda! / De um 

couraçado inglês vogam os escaleres; / E em terra num tinir de louças e talheres / Flamejam, ao 

jantar, alguns hotéis da moda” (VERDE, 2006, p. 132). Neles, o poeta conjuga a imagem das 

embarcações de um “couraçado inglês” que rememora tempos gloriosos com a imagem 

cotidiana do manejo das louças no horário do jantar, que Sophia copiosamente recupera. 
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 Da descrição de espaços mórbidos e pouco iluminados, depreende-se a sensação de 

enclausuramento que em Sophia tal como em Cesário, pode ser notada na mesma melancolia 

do sujeito poético que deambula pelas ruas no fim de tarde, ou seja, à hora em que os sinos da 

igreja convocam os homens para a oração vespertina, como é possível entrever nestes versos: 

“De igreja em igreja batem a hora os sinos (...) / Como se a antiga cidade se erguesse das ruínas 

/ Com sua noite trémula de velas”.  

Neles, Sophia não só reforça a evocação do passado, mas também afirma o efeito 

alucinatório produzido pelo encontro da luminosidade do final do dia com a noite que se ergue. 

Esse processo é passível de observação em Cesário quando o poeta lança crítica à igreja, 

descrevendo uma realidade que o faz convocar a “história”. “Duas igrejas, num saudoso largo, 

/ Lançam a nódoa negra e fúnebre do clero: / Nelas esfumo um ermo inquisidor severo, / Assim 

que pela História eu me aventuro e alargo” (VERDE, 2006, p. 133). 

Em “Nocturno da graça”, de Sophia, é possível afirmar a mesma descrição do quadro 

citadino que conduz o sujeito poético a uma sensação de fechamento e solidão frente à cidade 

moderna já existente em Cesário Verde. No poema de Sophia, a descrição da cidade por ser 

atravessada também pela crítica, como se observa na ênfase dada a sensação de não 

pertencimento, “Negra cheia de luzes brilha a cidade alheia” propõe uma constante evocação 

do passado, como meio de evadir-se da realidade circundante, que se mostra avessa ao passado 

glorioso.  

 Fernando Pessoa, em quem se encontra também a influência de Cesário Verde, é citado 

por Sophia pela primeira vez em Livro sexto, publicado em 1962. Nessa primeira referência, no 

poema intitulado Fernando Pessoa, Sophia busca estabelecer proximidade entre o fazer poético 

de ambos. 

 

Teu canto justo que desdenha as sombras 

Limpo de vida viúvo de pessoa 

Teu corajoso ousar não ser ninguém 

Tua navegação com bússola e sem astros 

No mar indefinido 

Teu exacto conhecimento impossessivo 

 

Criaram teu poema arquitectura 

E és semelhante a um deus de quatro rostos 

E és semelhante a um deus de muitos nomes 

Cariátide de ausência isento de destinos 

Invocando a presença já perdida 

E dizendo sobre a fuga dos caminhos 

Que foste como as ervas não colhidas 

(ANDRESEN, 2015, p. 466) 
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É a partir desse poema que é possível depreender, segundo Rosa Martelo (2010), que Pessoa 

permite a Sophia reconhecer-se como poeta da modernidade, fincando as bases de sua produção 

na poesia arquitetada. Destarte a poetisa, em busca de um “canto justo” tal como Pessoa, torna-

se “viúvo de si mesmo”, ou seja, busca a impessoalidade.   

 Não só na sua poesia, mas também nas poesias de seus heterônimos será possível 

encontrar bases estruturadoras da poética de Sophia. Muito mais que com Fernando Pessoa, 

Sophia mantém um diálogo mais íntimo com o projeto poético do heterônimo Alberto Caeiro, 

já que é possível identificar na poesia de ambos a perseguição da realidade e uma profunda 

ligação com a natureza, em que o homem, numa relação direta com as coisas, parece buscar a 

essência perdida, mas acaba antes por encontrar o mistério “delas”.  

 Tanto Sophia de Mello quanto Alberto Caeiro, segundo Alexandre Oliveira de Souza 

(2011), apresentam em seus poemas ambientes ligados à natureza e, portanto, voltados para o 

real. Sem perder-se no subjetivismo, pratica o esforço de (re) ligação ao real no convívio com 

as coisas. Tal como Caeiro, Sophia recoloca o sujeito lírico em relação direta com o mundo 

material, em que a perseguição do real se evidencia ora pela reconstrução dos objetos, ora pelo 

olhar poético que é enviesado em favor da emergência das coisas. 

 Segundo Luís Ricardo Pereira (2003), a relação entre Alberto Caeiro e Sophia se estreita 

a partir do momento que se considera a natureza na poesia de Caeiro vivificada a partir da 

primazia do olhar sobre os outros sentidos. Consequentemente, o ato de ver agrega à poesia um 

caráter de exatidão, que promove o aparente desligamento do sujeito e possibilidade de 

reconstrução do mundo pela escrita, numa constante e “eterna novidade do mundo”. 

 O excesso de lucidez ou de realidade, imanente na obra de Sophia, isto é, parte 

constitutiva dela, é também apontada na poesia de Cesário Verde e João Cabral de Melo Neto, 

provocando o surgimento de realidades inusitadas, que caracterizam o “pasmo essencial” 

apontado por Caeiro. Esse excesso de real está presente também na poesia de Álvaro de 

Campos, fator que aproxima sua obra da de Sophia. 

Outro fator relevante é o fato de a noite se caracterizar em Álvaro de Campos, segundo 

Luís Ricardo Pereira (2003, p. 47), como “imagem do mistério que envolve as coisas, origem 

de uma inquietação incontornável”. A presença da noite na poesia de Sophia adquire esse 

mesmo status quando, segundo Manuel Gusmão (2013, p. 48) “uma luminosidade implacável 

[...] ao mesmo tempo cega e pressiona o olhar a adivinhar a noite que está por trás”, de forma 

que a noite que o poema não refere, aplicada ao excesso de luz, destrói a evidência que a 

luminosidade deveria ocasionar. 
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 É possível encontrar na obra poética de Álvaro de Campos referência a esse excesso de 

lucidez: 

 

Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. 

Sentir tudo de todas as maneiras. 

Sentir tudo excessivamente, 

Porque todas as coisas são, em verdade, excessivas 

E toda a realidade é um excesso, uma violência, 

Uma alucinação extraordinariamente nítida 

Que vivemos todos em comum com a fúria das almas, 

O centro para onde tendem as estranhas forças centrífugas 

Que são as psiques humanas no seu acordo de sentidos. 

(CAMPOS, 1994, p. 406) 

 

A ideia de realidade como excesso de lucidez vai ser conceituada antes de Sophia por 

por Álvaro de Campos a partir do termo “alucinação”.  Eduardo Prado Coelho (1980) em seu 

artigo “Sophia: a lírica e a lógica”, define alucinação também como excesso de lucidez, que 

perdendo o direito de se manifestar no simbólico, reaparece no real. 

 A expressão alucinação “extraordinariamente nítida” no poema faz com que, segundo 

Eduardo Prado Coelho (1980), o lirismo seja decorrente da depuração lógica que conduz às 

formas justas. Para tanto, segundo Prado Coelho (1980), o poeta precisa criar uma coincidência 

entre o simbólico (lógico) e o real (lírico) no poema que faz com que não haja uma 

representação estética de dado objeto, mas uma alucinação poética.  

 Ainda que haja diálogos que se possa estabelecer entre o fazer poético de Sophia e 

Fernando Pessoa, incluindo aí a figura de dois de seus heterônimos, quando o intuito é traçar 

uma leitura da sua poética pelo excesso de lucidez, é preciso, segundo Rosa Maria Martelo 

(2010), elucidar uma leitura também de contrapontos. 

 Nesse sentido, Rosa Martelo (2010) afirma que ao mesmo tempo que Fernando Pessoa 

permite uma identificação do fazer poético da poetisa com a modernidade, permite-lhe também 

estabelecer um contraponto em relação à própria poesia de Pessoa. O poeta apresenta-se como 

um “deus de quatro rostos” e “muitos nomes” e que se distancia do real, condições também de 

modernidade, diferenciando-se da poesia de Sophia, que busca sofregamente superar a divisão 

pela eterna busca pela unidade e pelo absoluto. 

 Se em Portugal explica-se a relação de referência e influência que Sophia mantém com 

a poesia de Cesário Verde e Fernando Pessoa, ainda que com ressalvas em relação a este último, 

no Brasil é possível elencar algumas relações de referência e confluências que se estabeleceram 

na obra de Sophia. Os testemunhos de encontros poéticos ou sociais entre Sophia de Mello e 

alguns poetas brasileiros desdobram-se em poemas e ensaios sobre o fazer poético de Cecília 



134 
 

Meireles, João Cabral de Melo Neto, Murilo Mendes e Manuel Bandeira. Tanto os testemunhos 

dos encontros poéticos quanto os dos encontros sociais foram, em sua maioria, trocados 

mutuamente, o que desencadeou uma influência de mão dupla, apontada nos estudos 

comparatistas existentes. 

 Em entrevista concedida a João Almino, publicada na Folha de São Paulo em 26 de 

setembro de 1999, Sophia afirma ter escrito seu primeiro ensaio “A poesia de Cecília Meireles”, 

de 1956, sobre a poeta, com quem guarda afinidades poéticas, sem que nunca tivessem se 

encontrado pessoalmente. Na ocasião da morte de Cecília Meireles, em 1964, Sophia dedica-

lhe um poema, “Na morte de Cecília Meireles”, em que se reporta ao fazer poético dela.  

 Com Murilo Mendes, amigo e poeta brasileiro, identificara-se pela mesma ideologia 

cristã e progressista, vindo a escrever “Carta de natal a Murilo Mendes”, quando soube da sua 

morte em 22 de dezembro de 1975. No poema, Sophia escolhe o Natal, momento de nostalgia 

para os povos de alma cristã, em que a palavra saudade, que aparece escrita em letra maiúscula, 

como se a ela a carta se destinasse, implicasse ambiguidade explicada pelo próprio poema.  

Ele faz menção simultaneamente à saudade que lhe ocasionaria a ausência de Murilo, 

não no “dia-a-dia / Mas em tempo mais fundo que o quotidiano” (ANDRESEN, 2015, p. 699), 

referindo-se aos encontros durante os verões europeus e a Maria da Saudade Cortesão, poeta, 

tradutora e esposa de Murilo Mendes, que também era amiga de Sophia.  

Sabendo que essas influênicas se deram em mão dupla, é importante salientar que foi 

publicado em 1989 um poema-prosa em que Murilo Mendes relata a convivência cotidiana 

entre os casais amigos em casa de Sophia. Nesse poema em prosa, Murilo utiliza o termo 

“sagesse”, que significa sabedoria e cujo correlato grego é “Sofia”, a fim de evidenciar a vida 

e formação cultural que Sophia levava e que em certa medida justificava a sua consagração 

poética. 

Manuel Bandeira apresenta-se como um dos poetas brasileiros com quem Sophia de 

Mello Breyner Andresen teve seu primeiro contato. Isso porque como a própria Sophia escreve 

no seu poema “Manuel Bandeira”, o impacto que o poeta brasileiro exerceu sobre ela, o qual 

aparece desde o tempo em que ela recitava para a avó, na infância, poemas como “Balada das 

três mulheres do sabonete Araxá”, “Trem de ferro” e “Poema do beco”. Os resquícios da poética 

de Manuel Bandeira, ao invés de apagar-se com o tempo, estendeu-se para o que Sophia chama 

de “tempo respirado”, o tempo da juventude, e prolongou-se para a vida adulta, como prova o 

poema em que relembra esse primeiro influxo. 
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Apesar da relação constante com a literatura brasileira, foi apenas entre João Cabral de 

Melo Neto e Sophia que se deu o empreendimento de leituras mútuas mais aprofundadas, o que 

estreitou ainda mais os laços de amizade e os diálogos poéticos entre suas obras. Segundo o 

próprio João Cabral, em entrevista compilada por Félix de Athayde (1998), o poeta 

pernambucano conheceu a poesia de Sophia de Mello por intermédio de Rubem Leitão, quando 

esteve em Londres. Enquanto Sophia conheceu a poesia de João Cabral por meio do próprio 

poeta, já que afirma em entrevista concedida a João Almino (1999) que até o encontro com 

Cabral não havia lido nada dele: 

 
Eu nunca tinha lido nada do João. E então... Ah, foi uma época maravilhosa! 

Estavam cá uns amigos, o José Paulo Moreira da Fonseca e a Lígia, e iam para 

Sevilha, convidados pelo João, iam para casa do João. Disseram-me: porque 

você não vem também? Então fomos. Combinamos de nos encontrar em 

Sevilha, na Praça Maior, e no meio da grande confusão encontramos um 

senhor com um ar muito triste que me disse assim: “gosto muito de sua poesia, 

tem muito substantivo concreto”. Fiquei muito espantada... porque eu não 

estava a par das ideias do João. Depois eu fui descobrindo a poesia do João. E 

o João, eu achava que ele era uma pessoa encantadora. Foi um 

maravilhamento. Eu lia a poesia que ele ainda não tinha publicado. O poema 

da cabra, por exemplo. E ele gostava muito de me ouvir ler. Eu nesse tempo 

tinha boa voz.12 

  

 Sophia de Mello tornou-se amiga de Cabral no fim dos anos cinquenta em Sevilha, 

segundo Maria Souza Andresen Tavares (2015), quando se conheceram por intermédio de um 

amigo em comum, também brasileiro, José Paulo Moreira da Fonseca. Foi nessa ocasião que 

Cabral contou-lhe a história do Cristo Cigano, que viria a constituir matéria do livro de mesmo 

nome publicado em 1961. Esse livro, juntamente com O livro sexto, são marcados pelo fascínio 

de Sophia com a poesia do amigo.  

 Desse encontro e da leitura de Uma faca só lâmina (1956), de João Cabral de Melo 

Neto, confirmada pelo artigo elogioso da poetisa à poesia do pernambucano, “A poesia de João 

Cabral de Melo Neto”, publicado em 1960, nota-se que Sophia dá nota não só de que conhecia 

o livro, mas também de que o apreciava, fato que originou o poema preambular do livro O 

cristo cigano (1961), “A palavra faca”: 

 

A palavra faca 

De uso universal 

A tornou tão aguda 

O poeta João Cabral 

Que agora ela aparece 

                                                           
12 Entrevista de Sophia de Mello Breyner Andresen concedida a João Almino e publicada no dia 26 de setembro de 1999 na 

Folha de São Paulo.  
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Azul e afiada 

No gume do poema 

Atravessando a história 

Por João Cabral contada. 

(ANDRESEN, 2015, p. 413) 
 

Nesse poema, Sophia transfere para a palavra faca as características materiais do objeto 

concreto “aguda /azul /afiada”, projetando-as no plano abstrato: “No gume do poema / 

Atravessando a história / Por João Cabral contada”. O que a poetisa parece querer com isso é 

anunciar uma palavra, que tão afiada quanto o objeto, configure-se na palavra justa capaz de 

cortar no poema o que é excesso.  

À vista disso, a justeza da palavra fará chegar à essência da lenda do Cristo Cachorro, 

que apesar de referir-se à uma imagem que recebeu esse nome em virtude do modelo do escultor 

ser um cigano de nome Cachorro, a quem o próprio escultor tinha apunhalado, pertence a um 

tema interior e anterior que Sophia já trazia consigo: “Esse tema é o encontro com Cristo. O 

encontro com a pobreza, a miséria, a solidão, o abandono, o sofrimento, a agonia”13. 

Nota-se que, tal como Cabral, Sophia se servirá inúmeras vezes da imagem da faca e de 

seu vocabulário, enquanto símbolo de justeza, tornando-os comuns à poética dos dois poetas. 

Neste poema, faca também aparece como símile da obsessão amorosa do escultor pelo cigano, 

já que se trata de um poema de amor e morte.  

  O Livro sexto, publicado em 1962, escrito sob forte influência cabralina, apresentará, 

por diversas vezes ao longo de seus poemas, a presença vocabular da poesia do brasileiro: 

“pedra, sol, luz, claridade, lucidez e deserto”. Na primeira parte do livro, intitulada “As coisas”, 

é possível localizar expressões como “muro branco”, usada no poema “Fábula de Anfion”, do 

livro Psicologia da composição.  

Retomando a segunda parte do poema “Estudos para uma bailadora andaluza”, do livro 

Quaderna, de João Cabral, é possível verificar a presença inequívoca de Cabral na poesia de 

Sophia, cujo processo de construção da metáfora é reconhecivelmente cabralino. 

 
Subida ao dorso da dança 

(vai carregada ou a carrega?) 

é impossível se dizer 

se é a cavaleira ou a égua. 

 

Ela tem na sua dança 

toda a energia retesa 

e todo o nervo de quando 

                                                           
13 As informações a respeito da lenda do Cristo Cachorro, bem como a citação é parte da entrevista concedida por Sophia de 

Mello Breyner Andresen ao Jornal de Letras e Artes, nº 17, de 24 de janeiro de 1962. 
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algum cavalo se encrespa. 

 

Isto é: tanto a tensão 

de quem vai montado em sela, 

de quem monta um animal 

e só a custo o debela, 

 

como a tensão do animal 

dominado sob a rédea, 

que ressente ser mandado 

e obedecendo protesta. 

 

Então, como declarar 

se ela é égua ou cavaleira: 

há uma tal conformidade 

entre o que é animal e é ela, 

 

entre a parte que domina 

e a parte que se rebela, 

entre o que nela cavalga 

e o que é cavalgado nela, 

 

que o melhor será dizer 

de ambas, cavaleira e égua 

que são de uma mesma coisa 

e que um só nervo as inerva, 

 

e que é impossível traçar 

nenhuma linha fronteira 

entre ela e a montaria: 

ela é a égua e a cavaleira. 

(MELO NETO, 2008, p. 197) 

 

Neste poema, a imagem da “bailadora andaluza” desdobra-se em diversas imagens que 

se configuram em metáforas de substituição ou metáforas alternativas, nas quais as imagens 

passam a atuar como símiles da figura da bailadora em movimento. Dentre as seis metáforas de 

substituição que Cabral convoca, interessa a esta pesquisa as imagens da cavaleira e da égua 

como representação da força. 

João Cabral ao promover uma comparação entre a força empregada pela cavaleira ao 

subir no dorso da égua para debelá-la e a força da égua, que como animal “dominado sob a 

rédea” que ressentindo ser mandado, protesta, estabelece uma relação de tensão entre as forças 

travadas pela cavaleira e pelo animal, exemplificando a força que a bailadora trava consigo 

mesma: “entre o que nela cavalga / e o que é cavalgado nela”.  

Desse modo, a dúvida inicial sobre a imagem da bailadora “se é cavaleira ou égua” 

resolve-se pela associação dos contrários. A bailadora teria ao mesmo tempo a força da 

cavaleira que domina e a força da égua para deixar-se dominar. Nessa metáfora estão 
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implicados também fatores como controle, uma vez que a tensão é justamente a coexistência 

de forças opostas e o movimento ocasionado pela força auxilia na manutenção da tensão. 

Sophia de Mello, no poema “A vaga”, da primeira parte de Livro sexto, parece retomar 

o poema “Estudos para uma bailadora andaluza”, do livro Quaderna, quando associa força, 

controle e os movimentos de figuras como “toiro”, “cavalo”, “mulher” e “bailarina” ao 

movimento da vaga marítima: 

 

Como toiro arremete  

Mas sacode a crina 

Como cavalgada 

 

Seu próprio cavalo 

Como cavaleiro 

Força e chicoteia 

Porém é mulher 

Deitada na areia 

Ou é bailarina 

Que sem pés passeia 

(ANDRESEN, 2015, p. 442) 

 

Tal como no poema de Cabral, Sophia elucida a força empregada pelo cavaleiro para 

dominar o animal, “Força e chicoteia”, respondendo a uma força primeira empregada pelo 

cavalo “Como toiro arremete”. Estabelecida a tensão entre forças que se opõem sem 

necessariamente se excluírem, a poetisa elucida a relação metafórica com a tensão de forças, 

pela qual se constitui a vaga marinha. 

Ao partir da vaga marítima, Sophia afirma a construção de uma poesia voltada para o 

exterior e para a configuração outra da subjetividade, porque opta falar de coisas, enviesando-

se para a construção de uma imagem que não pode ser capturada na sua estaticidade. Desse 

modo, o movimento passa a ser construído pela linguagem por meio da metáfora alternativa em 

que a poetisa recorre à imagem feminina: “Porém é mulher / Deitada na areia”, cujo corpo passa 

a representar a sinuosidade das ondas. 

A figura feminina do poema desdobrando-se na imagem da “bailarina”, cuja dança 

retoma não só a sinuosidade anteriormente representada pela imagem da mulher deitada na 

areia, mas também da leveza que possibilita essa sinuosidade, caracteriza-se como metáfora de 

substituição. A substituição se justifica pelo alcance da imagem, cuja leveza na dança é 

anunciada pelo verso: “Que sem pés passeia”. Assim, Sophia alcança no poema a mesma tensão 

entre forças opostas anunciada pelo processo metafórico que compara as diferentes imagens 

com a vaga do mar. Isto porque ao associar a tensão de forças opostas à sinuosidade e leveza, 
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ela mesma acaba por elucidar a forma de composição da vaga que é associada à forma de 

composição do poema.  

  Em 1966, em A Educação pela Pedra, João Cabral de Melo Neto escreve o poema 

“Elogio da Usina e de Sophia de Mello Breyner Andresen”, em que sugere o modo de ela fazer 

poesia. No poema, Cabral compara o engenho banguê, de estrutura rudimentar, à usina moderna 

de Sophia: 

 
O engenho banguê (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 corte). 

 

Sophia 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. 

Sophia faz-refaz, e subindo ao cristal, 

Em cristais (os dela, de luz marinha). 

(ANDRESEN, 2015, p. 313) 

 

Na primeira estrofe, João Cabral faz uma apresentação do funcionamento do “engenho 

banguê” que se constitui de um estrado feito de cipós e madeira, carregado por duas pessoas 

para transporte do bagaço de cana. A descrição do engenho, que aparece no poema entre 

parênteses: “(rolo compressor, mais o manjolo, a moela da galinha, e muitas moelas e moendas 

de poetas)” convoca a imagem dos engenhos que eram movidos por animais, cuja moenda era 

acionada por rodas d’água, evidenciando sempre as atividades de moer e triturar. 

 A comparação entre a “moela da galinha” e “muitas moelas e moendas de poetas” 

possibilita a leitura de uma crítica subjacente ao modo de produção de poemas, já que a moela 

é parte de um sistema digestivo em que a digestão se dá de forma mecânica e, portanto, institui 

a figura do poeta enquanto instrumento. Nesse sentido, segundo a forma de produção do açúcar 

do “engenho banguê”, o poema se daria a partir de uma atividade de reflexão inerente ao 

depuramento dos materiais que motivam a construção do poema e desse modo, tal como o 

engenho, o sentido do poema “vai unicamente numa única direção: na ida”. 

 Assim como o engenho faz o “bagaço e caldo”, o poeta faz o “informe”, aquele resto 

que o poeta luta para que a forma não integre e que, por vezes, nos poemas do próprio João 
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Cabral ele acaba por integrar, como mostra Sophia. Desse modo, o poema em que o poeta é 

mero instrumento é associado por Cabral ao açúcar mascavo, aquele que mais se aproxima do 

estado bruto da matéria porque não passa pelo último processo de fabricação, o refinamento.  

 Nos versos de Cabral esse açúcar é descrito como aquele “que de mel nos moldes 

madura só, faz-se” e, portanto, é “cego (de luz e corte), elementos ausentes que se apresentam 

tão caros à poesia do poeta brasileiro, com os quais ele domina a matéria que exige o 

apagamento de quem ou o que a modela. Nesse sentido, luz (correlato da razão na poesia 

cabralina) e corte (responsável pela assepsia no poema) não perpassam a construção desses 

poetas de “moendas”, o que acaba por abarcar a univocidade de sentido, segundo Francisco 

Saraiva Filho (2007). 

 Segundo Pedro Eiras (2012), depois do engenho, Sophia surge como a usina. Não 

aceitando a univocidade do sentido, ela regressa ao poema: “Sophia vai de ida e de volta” e 

“desfaz-faz e faz-refaz mais acima”. A refacção do poema, para Sophia, se dá a partir dos 

mesmos materiais, sem introduzir, segundo Eiras (2012), a matéria artificial, somente 

iluminando as já existentes “usando apenas (sem turbinas, vácuos) / algarves de sol e mar por 

serpentinas”. Assim como ocorre na usina em que somente no último processo de fabricação se 

produz o açúcar refinado, o mais cristalino, Sophia atingindo o último estágio de construção do 

poema, chega “ao cristal/ em cristais”, ou seja, atinge a forma mais refinada do poema a partir 

da própria matéria de que é feito: “os [cristais] dela, de luz marinha)”.  

 Ainda que o poema apresente desde o título o intuito do elogio à forma de construção 

do poema em Sophia de Mello, Cabral ao criticar o “informe” do qual também ele deseja se 

esquivar, acaba por auto afirmar sua forma de fazer poesia, que também identifica no fazer da 

poetisa. Ao evidenciar práticas comuns, num claro entendimento do poeta enquanto artista da 

linguagem, já que são criadores justamente por demonstrar uma percepção clara do limite da 

criação poética, que Francisco Saraiva Filho (2007) afirma ser a univocidade de sentido, 

acabam por ultrapassar a manipulação técnica da linguagem. 

 No livro-poema Auto do frade – Poema para vozes, também de João Cabral de Melo 

Neto, de 1984, a poesia de Sophia é referida quando o poeta retoma o verso “Sob o clamor de 

um sol inabitável” (ANDRESEN, 2015, p. 728) do poema VI do segmento “As Ilhas”, do livro 

Navegações, de 1982: 

 
- Sob o céu de tanta luz 

que aqui é de praia ainda, 

leve, clara, luminosa 

por vir do Pina e de Olinda, 
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que jogam verde e azul 

sob o sol de alma marinha, 

sob o sol inabitável 

que dirá Sophia um dia, 

vou revivendo os quintais 

que dispensam sesta amiga 

detrás das fachadas magras 

com sombras gordas e líquidas. 

(MELO NETO, 2008, p. 447) 

 

Neste poema, João Cabral reescreve parte do verso de Sophia não sem propósito, se se 

considerar que o livro-poema do brasileiro apresenta um fundo histórico que aborda a vida e o 

destino de Frei Caneca, condenado à morte em 1825 pelo seu envolvimento político na 

Confederação do Equador. Enquanto figura política, Frei Caneca personifica simultaneamente 

um discurso de razão pragmática do político rebelde e elucubrações abstratas, lógico-filosóficas 

que o poema incorpora ao sustentar a discussão entre o aspecto social-político e o histórico do 

país.  

 Faz-se saber que Sophia de Mello, além de ter praticado intensa atividade política e ser 

ativa opositora ao regime salazarista, tendo feito parte de inúmeras organizações de resistência 

política, publicou em 1970 a Antologia Grades. Essa dicção política, parece ser comum aos 

dois poetas e situa a reescrita do verso de Sophia no poema de Cabral como fato não acidental, 

uma vez que Auto do frade se configura pela mesma temática política, enviesando-se para o 

binômio que norteia a obra de ambos: justeza e justiça. Esse binômio é confirmado em João 

Cabral pela afirmação de Benedito Nunes (2007, p. 136), em que diz que o poeta “funde o ideal 

de lucidez com a claridade da justiça”. 

 Em 1989 é Sophia quem reendereça o elogio ao poeta brasileiro, escrevendo a 

“Dedicatória da segunda edição do “Cristo Cigano” a João Cabral de Melo Neto”, em Ilhas, 

parte IV: 

    

                       I 

João Cabral de Melo Neto 

Essa história me contou 

Venho agora recontá-la 

Tentando representar 

Não apenas o contado 

E sua grande estranheza 

Mas tentando ver melhor 

A peculiar disciplina 

De rente e justa agudeza 

Que a arte deste poeta 

Verdadeira mestra ensina 
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II 

 

Pois é poeta que traz 

À tona o que era latente 

Poeta que desoculta 

A voz do poema imanente 

 

Nunca erra a direção 

De sua exacta insistência 

Não diz senão o que quer 

Não se inebria em fluência 

 

Mas sua arte não é só 

Olhar certo e oficina 

E nele como em Cesário 

Algo às vezes se alucina 

 

Pois há nessa tão exacta 

Fidelidade à imanência 

Secretas luas ferozes 

Quebrando sóis de evidência 

(ANDRESEN, 2015, p. 810) 
 

Segundo Pedro Eiras (2012), nesse poema é Sophia quem pensa a oficina de João 

Cabral, numa característica que ela reconhece na sua própria poesia: a imanência pela 

alucinação, ou seja, nele a oficina poética abre-se ao imprevisível.  Ainda segundo Eiras (2012), 

o brasileiro só pode mostrar a alucinação, sem dizê-la, já que isso implicaria transformá-la em 

técnica dominada e, portanto, descaracterizada do seu efeito, daquilo que se quer negado em 

sua poética. 

A ideia da “visualidade alucinada” na poética de João Cabral se apresenta como algo 

novo, embora o termo “alucinação” não seja aceito pacificamente como caracterizador de sua 

poesia. Para Sophia, a poesia medida e calculada como arquitetura não exclui a alucinação, isto 

porque não se trata de uma alucinação que nasce da falta de razão, mas, como já foi dito, de um 

excesso de luz. Os adjetivos que Sophia utiliza para caracterizar a poesia de João Cabral – 

(“disciplina”, “rente”, “justa agudeza”), apesar de desembocar nos versos que trazem a figura 

do brasileiro como poeta que desoculta “A voz do poema imanente”, não excluem de todo o 

que se pode chamar de impulso poético na poesia.  

Sophia, ao indiciar o modo de fazer na oficina de João Cabral, afirma que na poesia do 

brasileiro a alucinação ocorre porque o excesso de lucidez ocasionado pela fidelidade à 

imanência apresenta-se como ameaça à evidência da imagem. Segundo o poema, a poesia de 

Cabral traz, tal como pode ser observado na poesia de Sophia, aquilo que Manuel Gusmão 

(2013) definiu na poetisa como uma luz implacável, que por ser excesso, cega, trazendo em si 
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uma noite por adivinhar: “Secretas luas ferozes”. Não sendo referida, a noite se torna 

implacável, justamente por ser capaz de destruir a evidência que a luminosidade deveria 

ocasionar “Quebrando sóis de evidência”. 

  Tanto Cabral quanto Sophia de Mello voltam-se a uma força obstinada na tentativa de 

controle sobre o ato de criação, seja ele poético ou pictórico, tal como afirma Maria Andresen 

Tavares (2015). Isso porque, embora por caminhos diferentes, assim como ocorre com Caeiro 

e Cabral, em que a obsessão por uma poesia mais objetiva e a tentativa de fuga do eu conduzem 

ao primado da visualidade e a diferentes modos de figuração da subjetividade, Sophia e Cabral 

apresentam uma poesia também construída pela tensão. 

  Nos poemas de Sophia, o modo de acessar o real advém da imagem fundada na 

intimidade, uma vez que o espaço poético é tido como lugar simbólico de recriação e 

transfiguração em que a força da imagem surge justamente da coincidência entre essas duas 

instâncias, fazendo com que o real reapareça, segundo Eduardo Prado Coelho (1980), não como 

representação estética, mas como alucinação poética. 

  

3.1 Itinerário da poesia de Sophia de Mello Breyner e as possíveis relações com a poesia 

de João Cabral 

 

Se é fato que existe divergências entre o fazer poético de João Cabral de Melo Neto e Sophia 

de Mello Breyner Andresen, também é notável os pontos em que convergem. Ligados a um 

projeto poético comum, justamente pelas disposições em contrário da afirmação que fazem de 

si mesmo, ou seja, João Cabral apesar de auto afirmar-se poeta da razão, não exclui o informe 

e Sophia de Mello ao definir-se como aquela que escreve um poema ditado, não apaga os traços 

que evidencia uma poesia planejada e, portanto, racional, acabam por elaborar uma poesia que 

se caracteriza pela tensão de forças opostas. 

Em João Cabral de Melo Neto há, segundo Micheliny Verunschk Pinto Machado (2006), a 

evasão do eu observador, em que a primeira pessoa não se desvela, porque o eu não se coloca 

no centro do descrito. Enquanto em Sophia o observador se apresentará mais próximo e, 

portanto, de olhar mais íntimo. Mas em ambos, ao mesmo tempo em que o objeto é 

representativo de uma alteridade, pertence também ao olhar de quem vê. 

Essa alteridade é operada pela linguagem e tal como Augusto de Campos (1978, p. 126) 

identifica nos poetas que erroneamente foram reconhecidos como poetas “metafísicos”, em 

Sophia assim como em João Cabral há uma recusa em se deixar transformar em objeto de 
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sentimentalismo, de forma que pela alteridade se dá a busca do humano na linguagem, na 

medida em que o poeta a utiliza “em lugar de ser utilizado por ela”.  

Desse modo, a ideia de alteridade surge em Sophia assim como em João Cabral, tal como 

desenvolvida por Augusto de Campos (1978), como uma meta fisicalidade dos poetas que se 

dá pela linguagem, passando-se a designar a presença temporária do outro que não apaga de 

todo a presença do sujeito e sua capacidade de inscrever na poesia sua visão de mundo, ainda 

que sob a visão de mundo de um outro, tornando essa poesia uma poesia de testemunho na 

medida em que visa à dignidade humana.  

Se há como foi dito aspectos pontuais em que João Cabral de Melo Neto e Sophia de Mello 

Breyner Andresen divergem, é possível também pontuar os aspectos em que convergem. Para 

a análise que aqui se empreende, será considerada a divisão da obra de Sophia de Mello Breyner 

Andresen em três movimentos, tendo em vista a relação da autora com João Cabral e sua obra 

poética.  

O primeiro movimento, já proposto por Gastão Cruz (2014), e composto de Poesia 

(1944), Dia do mar (1947) e Coral (1950), formam um tríptico fortemente unitário, com comum 

identidade temática e estilística, constituindo aquilo que o crítico chamou de capítulo inaugural 

da obra poética de Sophia. Nos três livros se apresentam uma poesia de recusa do teor 

confessional, sem deixar de optar, segundo Cruz (2014), por uma escrita de tom mais discreto 

e intimista, que prima pela valorização da palavra e da imagem como elementos constituintes 

do poema.  

O tríptico com que Sophia abre sua obra poética, segundo Cruz (2014), é sustentado por 

duas tradições, de um lado a lírica dos Cancioneiros e de outro a linha simbolista. Ambas 

acabam por reforçar a presença de um lirismo atento ao ritmo e que anseia pela retenção das 

imagens. Condizente com o que se sucederá em toda a sua obra poética, a poesia em Sophia, 

além de se tornar um exercício de contemplação, torna-se uma forma de adesão ao real, 

sustentando o halo alucinado do sujeito perante as coisas espantosas que o real exibe. 

Faz-se saber que a origem social de Sophia de Mello é uma família aristocrata do Porto. 

Segundo Clara Rocha (1994), sem a intenção de exibir em sociedade a sua condição 

socialmente superior, a origem aristocrata conferiu-lhe a verdade dos valores antigos, que é 

temática recorrente em sua obra e que se manifesta na “verdade antiga da natureza”. Enfim, é 

na infância aristocrática, segundo Clara Rocha (1994, p. 123), que se pode encontrar “as 

imagens que constituem material de reminiscências e evocações poéticas. A quinta, a casa, o 
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jardim, as cerejeiras, a praia da Granja são recordações que a cada passo surgem na sua poesia, 

e que marcam de forma determinante a personalidade da autora”. 

O curso de filologia clássica, em Lisboa, iniciado por Sophia, possibilitou-lhe o estudo 

da cultura clássica e da civilização grega. Isto explica, na sua obra, a presença do conhecimento 

do mundo antigo, segundo Clara Rocha (1994). Em seus poemas figuram personagens 

históricas, figuras mitológicas e lugares com significado histórico e mítico sempre conjugadas 

a harmonia, pureza e perfeição que é norteada pela noção helênica. 

 Junto a esse conhecimento agrega-se a sensibilidade aguda de arte que levou Sophia a 

compor os primeiros poemas com temas líricos subjugados mais tarde pela progressiva 

consciência sócio-política que adquiriu e a levou a acrescentar à sua obra conteúdos de teor 

social e ético. Apesar da alteração das concepções pessoais de ordem social e política que 

conduziram sua obra a uma transformação, no que tange a temática, nunca deixou de apresentar, 

segundo Clara Rocha (1994, p. 125), uma poesia “extremamente concentrada e puríssima”. 

Tendo Sophia de Mello passado sua juventude entre jardins e o imenso mar da Granja 

é, segundo Cruz (2014), da aliança entre esses dois mundos que a poesia dos três livros iniciais 

fala. Poesia traz desde sempre o caráter intensamente visual, que mesmo alterado de livro para 

livro, será marca dominante na obra da autora. Os principais motivos e temas também já se 

desenham no livro inicial, referindo-se simultaneamente a lugares e situações de onde partem 

o impulso poético. 

Nesse livro, nota-se a presença da primeira pessoa discursiva em praticamente todos os 

poemas, a qual, entretanto, não se confunde com o eu autobiográfico. A poesia aqui se ergue 

sobre a ausência existencial, que exerce através do poder da palavra a presença originária, que 

constitui a verdade do ser, atingindo um grau de depuração máxima trespassada pelo desejo de 

claridade. 

Situada sempre na linha divisória entre imanência e transcendência, a poesia de Sophia 

de Mello Breyner Andresen celebra o real, recorrendo à presença divina que o habita e que 

surge do poder encantatório e sacral de sua poesia. Nessa esteira, destaca-se o poema “O 

vidente”, da parte III de Poesia, em que Sophia possivelmente vê e inscreve o poeta enquanto 

mensageiro, formulador da boa nova, atribuindo-lhe dom visionário: 

 

Vimos o mundo aceso nos seus olhos, 

E por os ter olhado nós ficámos 

Penetrados de força e de destino. 

 

Ele deu carne àquilo que sonhámos, 
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E a nossa vida abriu-se, iluminada 

Pelas imagens de oiro que ele vira. 

 

Veio dizer-nos qual a nossa raça, 

Anunciou-nos a pátria nunca vista, 

E a sua perfeição era o sinal 

De que as coisas sonhadas existiam. 

 

Vimo-lo voltar das multidões 

Com o olhar azulado de visões 

Como se tivesse ido sempre só. 

 

Tinha a face orientada para a luz, 

Intacto caminhava entre os horrores, 

Interior à alma como um conto. 

 

E ei-lo caído à beira do caminho, 

Ele – o que partira com mais força 

Ele – o que partira para mais longe. 

 

Porque o ergueste assim como um sinal? 

Pusemos tantos sonhos em seu nome! 

Como iremos além da encruzilhada 

Onde os seus olhos de astro se quebraram? 

(ANDRESEN, 2015, p. 118) 
 

Aqui se encontra, segundo Tavares (2015), a ideia do poeta inspirado, habitado por uma 

voz intemporal e que o transcende. O caráter mítico da poesia de Sophia é retomado 

inicialmente, pela personificação do poeta, enquanto figura messiânica, sendo possível observar 

a ideia do poeta enquanto ser também da razão, desejando banir a emoção: “Tinha a face 

orientada para a luz, / Intacto caminhava entre os horrores, / Interior à alma como um conto”.  

 Sophia também deseja em “O Vidente”, tal como faz Cabral em toda sua obra poética, 

confirmar que a composição literária do poeta experimenta a alteridade, evadindo-se assim da 

concepção de poesia lírica como dado da subjetividade. Para tanto, a poetisa desfaz a imagem 

messiânica inicialmente construída: “E ei-lo caído à beira do caminho [...] Porque o ergueste 

assim como um sinal?”, inserindo um outro a quem questiona. Apesar da voz encontrar-se no 

mesmo plano discursivo do sujeito lírico e compartilhar da mesma indagação, com ele não se 

confunde.  

 Esse processo de desconstrução da figura do poeta enquanto figura mítica e, portanto, 

inspirada, aponta para a necessidade de construção do poema, única forma de impedir a invasiva 

figuração do eu em poesia. Desse modo, a poetisa propõe uma recusa de si mesmo, afirmada 

na inclusão deste tu a quem o sujeito indaga sobre o lugar do poeta, considerando a necessidade 
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dele se fazer vidente. Essa ideia do poeta vidente que se caracteriza por fazer vir à tona um 

outro já estava presente em A carta do vidente14 de Rimbaud. 

 
O primeiro estudo do homem que quer ser poeta é o conhecimento de si 

mesmo, inteiro; ele busca sua alma, ele a observa, tenta, aprende (instrui). A 

partir do momento que ele a sabe, ele deve cultivá-la; isso parece simples: em 

todo cérebro se cumpre um desenvolvimento natural; tantos egoístas se 

proclamam autores; há também outros que atribuem a si seus progressos 

intelectuais! – Mas trata-se de fazer a alma monstruosa: à maneira dos 

comprachicos, qual! Imagina um homem implantando e cultivando verrugas 

em seu rosto. Eu digo que é preciso ser vidente, se fazer vidente. O poeta se 

faz vidente por um longo, imenso e pensado desregramento de todos os 

sentidos. Todas as formas de amor, de sofrimento, de loucura; ele busca a si 

mesmo, ele exaure em si mesmo todos os venenos, para então guardar apenas 

as quintessências. Inefável tortura na qual necessita de toda a fé, toda a força 

sobre-humana, onde ele se torna entre todos o grande doente, o grande 

criminoso, o grande maldito, – e o supremo Sábio! – Pois ele chega ao 

desconhecido! Uma vez que ele cultivou sua alma, já rico, mais que todos! Ele 

chega ao desconhecido, e quando, enlouquecido, ele acabaria por perder a 

inteligência de suas visões, ele as viu! Que ele estoure em seu sobressalto pelas 

coisas inaudíveis e inomináveis: virão outros horríveis trabalhadores; eles 

começarão pelos horizontes onde o outro se abateu! 
 

Na carta, Rimbaud convoca uma nova forma de usar a linguagem como promessa 

própria da poesia do futuro que a “hora nova” requeria. Não se tratava, no entanto, de criar uma 

poesia pura desligada do real e da linguagem prosaica do mundo, como havia desejado o próprio 

Mallarmé, mas de encontrar a linguagem da alma que permitisse definir o desconhecido que 

desperta em seu tempo aquilo que é próprio da alma universal.  

A necessidade de se fazer vidente, afirmada por Rimbaud (1871), implica o 

desregramento pensado de todos os sentidos a fim de fazer eclodir o “outro” do poeta que nele 

pensa, porque como afirma o próprio poeta “EU é um outro”. Experimentar essa alteridade, 

segundo Rimbaud (1871), possibilitaria ao poeta inscrever novas perspectivas para o seu tempo. 

A partir da colocação do poeta francês, a autenticidade da poesia não se confunde mais com 

qualquer forma de espontaneidade expressiva do eu, que deve entregar-se ao estudo de si 

mesmo, deformando-se: “trata-se de tornar a alma monstruosa”. 

 Partindo da ideia do poeta enquanto vidente, ou seja, aquele que abre novas perspectivas 

de visão para o seu tempo, erguendo-se “assim como um sinal”, tal como faz Rimbaud na carta, 

e tendo Cesário Verde como precursor da aprendizagem de ver, como cita Fernando Pessoa em 

seus textos em prosa, Sophia  ainda sob uma vidência diferente na citada por Rimbaud se 

pergunta: “Como iremos além da encruzilhada/ Onde os seus olhos de astro se quebraram?”. 

                                                           
14 RIMBAUD, Arthur. A carta do vidente. Tradução de Leo Gonçalves. Paris, 1871. 
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Desse modo, em Sophia tem-se a ideia do poeta como ser de linguagem que se caracteriza pela 

subjetividade lírica, construída e existente somente no poema. 

A partir de então, a poesia institui-se como essência, como se o sopro divino estivesse 

na origem do mistério que a palavra encerra. A essência mágica atribuída à palavra é antiga e 

só o poeta é capaz de reaver a sua forma primitiva: 

 
Entre os canteiros cercados de buxo 

Enquanto subia e caía a água do repuxo, 

Murmurei as palavras em que outrora 

Para mim sempre existia 

O gesto dum impulso. 

Palavras que eu despi da sua literatura,  

Para lhes dar a sua forma primitiva e pura, 

De fórmulas de magia. 

(ANDRESEN, 2015, p. 67-68) 

 

Sophia atribui ao poeta caráter visionário, já que somente ele é capaz de criar um mundo 

novo através do processo de renomeação. Ela própria, enquanto poeta, deixa de representar o 

real para torna-lo demonstrável a partir da recriação das coisas, que adquirem um novo 

significado. A nomeação das coisas, segundo Helena Malheiro (2007), revela o poder mítico, 

encantatório e divino das palavras, despindo-se do usual significado para retomar a nudez 

original. 

 A poesia para Sophia, tem um poder encantatório em que a palavra apresenta função de 

mediadora entre a presença e a ausência divina. Segundo Helena Malheiro (2007), partindo do 

sombrio é que o poeta consegue chegar à luz, ou seja, ao “nome das coisas”. Desse modo é 

possível afirmar que para Sophia a poesia se mostra, nesse primeiro livro, como forma de 

retorno à restituição ontológica da unidade e verdade do ser:  

 

Não se perdeu nenhuma coisa em mim. 

Continuam as noites e os poentes 

Que escorreram na casa e no jardim, 

Continuam as vozes diferentes 

Que intactas no meu ser estão suspensas. 

Trago o terror e trago a claridade, 

E através de todas as presenças 

Caminho para a única unidade. 

(ANDRESEN, 2015, p. 92) 

 

A identidade e a alteridade, ainda que a última não se apresente de forma radical, 

conjugam-se de forma que a crise do sujeito constitui também a crise da representação, em que 

o poeta não reproduz as coisas, mas torna-se a própria coisa. No poema, a suspensão das vozes, 

ainda presentes na memória do sujeito lírico, se torna a forma encontrada por Sophia para 
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desfazer-se da saudosa recordação a fim de buscar uma “única unidade” constituída na 

condensação de “todas as presenças”. Assim o real deixa de ser representável para tornar-se 

demonstrável e o sujeito lírico se torna a verdade do vivido.  

Ocorre a refundação do ser através da palavra, ou seja, dentro de um mundo cindido, só a 

poesia é capaz de restituir a unidade do ser. Segundo Ana Maria Pereira Soares (2000), ainda 

que nesse primeiro livro haja um sujeito solitário, debruçado sobre si mesmo, há desde já a 

evocação de um tu que se apresenta como indício de descentramento do sujeito: 

 

Espero sempre por ti o dia inteiro, 

Quando na praia sobe, de cinza e oiro, 

O nevoeiro 

E há em todas as coisas o agoiro 

De uma fantástica vinda. 

(ANDRESEN, 2015, p. 71)  

 

Essa nova entidade, ainda segundo Soares (2000), não apresenta nenhum vínculo com 

o sujeito, mas se caracteriza pela proximidade e pela inserção no mesmo plano dialógico, como 

se pode observar nos versos que seguem pela utilização do pronome “nos”, em que o sujeito 

lírico inclui o outro: “Depois ao pôr do sol ardem as casas, / O céu e o fogo passam pela terra, 

/ E a noite negra vem cheia de brasas / Num crescente sem fim que nos desterra” (ANDRESEN, 

2015, p. 108). 

Nesse primeiro livro, Sophia inclui esse outro, que surge de forma vaga e difusa em 

virtude do questionamento do sujeito sobre a própria identidade: “Eu tenho de partir para saber 

/ Quem sou, para saber qual é o nome / Do profundo existir que me consome / Neste país de 

névoa e de não ser” (ANDRESEN, 2015, p. 110). Ele parece surgir como resposta incerta da 

própria identidade, uma forma encontrada pela poetisa para evadir-se dos meandros da 

subjetividade, inserindo um outro que constitui uma tentativa de reintegração e plenitude do 

sujeito. 

Em Pedra do sono (1941), de João Cabral de Melo Neto, há, segundo Antonio Candido 

(2002), imagens livremente associadas, como se retiradas de um sonho, sob as quais o poeta 

atua como organizador. Constituindo o mundo da escuridão, construído a partir de visões 

oníricas, o livro apresenta-se como forma, segundo Candido (2002), selecionada que convida o 

poeta a permanecer fechado em si mesmo e, portanto, à sua emoção, como se observa em 

“Homem falando no escuro”: 

 
Dentro da noite ao meu lado 

grandes contemplações silenciosas; 



150 
 

dentro da noite, dentro do sonho 

onde os espaços e o silêncio se confundem. 

 

Um gesto corria do princípio 

batendo asas que feriam de morte. 

Eu me sentia simultaneamente adormecer 

e despertar para as paisagens mais cotidianas. 

 

Não era inconfessável que eu fizesse versos 

mas junto nos libertávamos a cada novo poema. 

Apenas transcritos eles nunca foram meus, 

e de ti nada restava para as cidades estrepitosas. 

 

Só os sonhos nos ocupam esta noite, 

nós dois juntos despertamos o silêncio. 

Dizia-se que era preciso uma inundação, 

mas nem mesmo assim uma estrela subiu. 

(MELO NETO, 2008, p. 25-26) 

 

Tal como se verá em Sophia, essa “noite” descrita no poema anuncia ao mesmo tempo 

o silêncio e o desejo de evasão do sujeito, que não chega a concretizar-se. Desse modo, noite e 

silêncio conjugados levam o poeta a recluir-se em si mesmo a fim de libertar os próprios versos 

que escreve, de forma que ao libertá-los, o poeta efetua sua própria libertação, estando 

aparentemente dissociado deles: “e de ti nada restava para as cidades estrepitosas”.  

 O sujeito lírico parece anunciar a recorrência ao “sonho”, como meio de esgarçar a 

identidade subjetiva, uma vez que nele também se tem um mundo fechado em si mesmo. Desse 

modo, a imagem da “noite” reforça em Pedra do sono o desejo consciente de se fechar para sua 

emoção, perpassando um questionamento da separação entre identidade pessoal e persona 

artística até atingir nos poemas, segundo Alcides Villaça (1996), o leitmotiv do “eu morto”. 

Nesta direção, pode-se observar também no primeiro livro de Sophia de Mello, a sombra 

que institui em Poesia a força do sonho e do sono, remetendo às confissões melancólicas de um 

sentimento do eu fechado em si mesmo, como se observa no poema “Noite”: 

 
Mais uma vez encontro a tua face, 

Ó minha noite que eu julguei perdida. 

 

Mistério das luzes e das sombras 

Sobre os caminhos de areia, 

 

Rios de palidez em que escorre 

Sobre os campos a lua cheia, 

 

Ansioso subir de cada voz, 

Que na noite clara se desfaz e morre. 

 

Secreto, extasiado murmurar 
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De mil gestos entre a folhagem, 

 

Tristeza das cigarras a cantar. 

 

Ó minha noite, em cada imagem 

Reconheço e adoro a tua face, 

Tão exaltadamente desejada, 

Que a vida há-de passar, sem que ela passe, 

Do fundo dos meus olhos onde está gravada. 

(ANDRESEN, 2015, p. 62) 

 

No poema, nota-se que a noite afirma-se como mistério entre “luzes e sombras” por 

configurar-se a partir de imagens recolhidas do mundo onírico: “Rios de palidez em que escorre 

/ Sobre os campos a lua cheia”. Esse mistério, associado aquilo que Tavares (2015, p. 11) chama 

de “confissão de um violento desejo de evasão” pode ser observada nos versos “Ansioso subir 

de cada voz / Que na noite clara se desfaz e morre”, aponta para o uso da “noite clara” como 

meio de circunscrever a disseminação dessa voz pessoal que “desfaz-se e morre”. 

 Quando Sophia aponta para a sua inequívoca presença enquanto poeta, ainda que 

desejando o contrário, afirma ser possível encontrar a face noturna em “cada imagem” do 

poema: “Reconheço e adoro a tua face, / Tão exaltadamente desejada, / Tão exaltadamente 

encontrada”. Essa face noturna é representativa da subjetividade do poeta contida em cada 

imagem. Desse modo, mesmo que a vida “há-de passar”, ela permanecerá no poema, ou seja, a 

subjetividade que motiva a escrita embora não fique impressa, ficará no poema como “noite” a 

ser adivinhada. 

Em Poesia há versos que se voltam para o lado sombrio do mundo, da presença da 

degradação e da morte, “Apesar das ruínas e da morte, / Onde sempre acabou cada ilusão, / A 

força dos meus sonhos é tão forte, / Que de tudo renasce a exaltação” (ANDRESEN, 2015, p. 

61). Dessa forma, há também versos como do poema “Meio-dia”, que apontam já o desejo de 

negação do subjetivismo: 

 

Meio-dia. Um canto da praia sem ninguém. 

O sol no alto, fundo, enorme, aberto, 

Tornou o céu de todo o deus deserto. 

A luz cai implacável como um castigo. 

Não há fantasmas nem almas, 

E o mar imenso solitário e antigo 

Parece bater palmas. 

(ANDRESEN, 2015, p. 66) 
 

A intenção de negação do sujeito é sustentada primeiro, pelo esvaziamento do espaço 

descrito no verso “Um canto da praia sem ninguém”, segundo pelo esvaziamento do céu, 
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comparando-o ao deserto: “Tornou o céu de todo o deus deserto”. Sobre esse “deserto”, desce 

uma luminosidade exacerbada tornando extinta qualquer forma de presença, inclusive a 

metafísica: “Não há fantasmas nem almas”.  

Essa luminosidade que se desenvolverá a partir de 1963, com ênfase nunca antes 

projetada em sua obra, tem início já em Poesia, que, abordando a oposição entre sombra e 

luminosidade, vai deixando impresso a luz de assombro que se esvai com o brilho da aurora: 

 

Quando brilhou a aurora, dissolveram-se 

Entre a luz as florestas encantadas. 

Arvoredos azuis e sombras verdes, 

Como os astros da noite embranqueceram 

Através da verdade da manhã. 

 

E encontrei um país de areia e sol, 

Plano, deserto, nu e sem caminhos. 

Aí, ante a manhã, quebrado o encanto, 

Não fui sol nem céu nem areal, 

Fui só o meu olhar e o meu desejo. 

Tinha a alma a cantar e os membros leves 

E ouvia no silêncio os meus passos. 

 

Caminhei na manhã eternamente. 

O sol encheu o céu, foi meio-dia, 

Branco, a pique, sobre as coisas mortas. 

Mais adiante encontrei a tarde líquida, 

A tarde leve, cheia de distâncias, 

Escorrendo de céus azuis e fundos 

Onde as nuvens se vão pra outros mundos. 

(ANDRESEN, 2015, p. 112) 

 

Aqui, dissolve-se o timbre de maravilhamento de influência simbolista que permeia as 

poesias do primeiro livro, em que a natureza mostra uma feição um tanto irreal e fantástica. 

Tudo isto com a intenção de introduzir a luminosidade como forma de adesão ao real, colocando 

o sujeito lírico em contato direto com o mundo material.  

Ainda que essa luminosidade indicie um mundo projetado (“Encontrei um país de areia 

e sol, / Plano, deserto, nu e sem caminhos”) e remeta por extensão a um sujeito lírico cujo 

encantamento foi quebrado, a arquitetura requerida não exclui a alucinação, visto que esse 

mesmo sujeito “mais adiante” encontra tardes pouco consistentes, “nuvens” que se “vão para 

outros mundos”, continuando a perseguir a noite. É assim que Poesia, segundo Maria de 

Lourdes Belchior (1986), apresenta a transfiguração fundindo inspiração ao ofício de poeta. 

Dia do mar, segundo livro do tríptico, apresenta-se como livro de recuperação do tempo 

de lugares do vivido da infância, como lembra Maria de Lourdes Belchior (1986), o mar, a 
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praia, a casa e os jardins. O mar, como o próprio título indicia, apresenta-se como imagem 

dominante, fator que permeará toda sua obra como se pode observar pelos versos logo das 

primeiras páginas do livro: “As ondas quebravam uma a uma / Eu estava só com a areia e com 

a espuma / Do mar que cantava só para mim” (ANDRESEN, 2015, p.125).  

 Esse segundo livro se abre ao tempo de vozes do mundo, sem deixar de buscar o silêncio 

das coisas e, assim como no primeiro livro, propõe a refundação do ser através da palavra. 

Dentro de um mundo cindido, só a poesia possibilita a totalidade absoluta e é capaz de restituir 

a unidade do ser: 

 
É esta a hora perfeita em que se cala 

O confuso murmurar das gentes 

E dentro de nós finalmente fala 

A voz grave dos sonhos indolentes. 

 

É esta a hora em que as rosas são as rosas 

Que floriram nos jardins persas 

Onde Saadi e Hafiz as viram e as amaram. 

É esta a hora das vozes misteriosas 

Que os meus desejos preferiram e chamaram. 

É esta a hora das longas conversas 

Das folhas com as folhas unicamente. 

É esta a hora em que o tempo é abolido 

E nem sequer conheço a minha face. 

(ANDRESEN, 2015, p.132) 

 

Essa “hora perfeita” buscada pelo sujeito lírico decorre da reunião da função mágica da 

poesia, em que “o tempo é abolido”, com a organização estética da linguagem. Ao calar “o 

confuso murmurar das gentes”, o sujeito lírico possibilita vir à tona “A voz grave dos sonhos 

indolentes”, fazendo surgir as “vozes misteriosas” que apontam para a inspiração. No entanto, 

ao se ver como um estranho por fora “E nem sequer conheço a minha face”, o sujeito poético 

posiciona-se fora de si, como menciona Collot (2013a) em sua teoria. 

 Embora possa parecer paradoxal, é exatamente por se ver como um outro que a unidade 

é alcançada, porque só ela é capaz de reunir o ser dentro de si. Reúne, segundo Malheiro (2007, 

p. 256), “o ser ao Ser de um tempo arquetípico que antecedia o existente”. Essa procura pelo 

absoluto em Sophia pode levar a crer que a sua obra apresente uma matriz vincadamente 

romântica, em que a espontaneidade é associada à função mágica que a poesia tem para a poeta. 

No entanto, o trabalho estético efetuado com a linguagem faz divergir dessa matriz e verter para 

ideia de poesia enquanto labor. 

 A invocação do deus “Apolo Musageta”, na parte III de Dia do mar, reforça a ideia do 

quanto Sophia conjugava inspiração e criação. Apolo foi uma das principais divindades da 
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mitologia greco-romana e era identificado como sol e luz da verdade, ou seja, era o deus da 

razão, mas também se fixou como símbolo de inspiração artística.  

No poema, Sophia o reconhece como “Deus puro” e a ele oferece a “alma transbordante 

/ De mil exaltações, / Purificada em mil confissões” (ANDRESEN, 2015, p. 154), o que reforça 

a ideia de que somente a alma que transborda purifica-se e alcança a razão. É preciso, sob a 

perspectiva de Collot (2013a), que uma situação real se ofereça ao poeta para que nele se 

desencadeie estados de alma tão profundamente escondidos que não podem, paradoxalmente, 

se revelar, a não ser que o sujeito se projete para fora de si.  

 Ao rigor, à clareza e à contenção que vão se refletindo poema a poema no movimento 

inicial da obra de Sophia, integra-se a oficina alucinada que não pode excluir de todo o 

inesperado, daí os “lúcidos delírios” que a poeta afirma sonhar “À luz de um puro amanhecer” 

(ANDRESEN, 2015, p. 167). Na IV parte de Dia do mar, a poetisa apresenta sua luta para não 

integrar o informe, “Evadir-me, esquecer-me, regressar / À frescura das coisas vegetais” 

(ANDRESEN, 2015, p. 172), buscando projetar-se para fora a fim de ir ao encontro do mundo 

exterior e do outro. 

 A invocação de um tu abstrato também comparece em Dia do mar já como forma de 

presença anunciada, que se mantém no modo de expectativa, como afirma Gastão Cruz (2014), 

alimentando uma espera exaltante, como se observa nos versos finais do poema Espera, 

“Longamente esperei que o teu vulto / Rompesse o nevoeiro” ANDRESEN (2015, p. 130) . 

Esse tu, de difícil identificação, comparece nas páginas de Dia do mar pela primeira vez como 

possível outro do sujeito lírico: 

 

I 

Reconheci-te logo destruída 

Sem te poder olhar porque tu eras 

O próprio coração da minha vida 

E eu esperei-te em todas as esperas. 

 

II 

Conheci-te e vivi-te em cada deus 

E do teu peso em mim é que eu fui triste 

Sempre. Tu depois só me destruíste 

Com os teus passos mais reais que os meus. 

(ANDRESEN, 2015, p. 176) 

 

Invocado sob uma face feminina, comprovado pelos versos iniciais e pelo uso da palavra 

“destruída”, pode-se concluir que esse outro constitui a voz do próprio inconsciente do sujeito 

que apela ao esvaziamento de si: “E eu esperei-te em todas as esperas”. Segundo Ana Maria 

Pereira Soares (2000), a consciência da poetisa é impelida a dissolver-se, porque o plano em 
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que reside o ser é esmagador, como se observa nos versos: “E do teu peso em mim é que eu fui 

triste / Sempre”.  

 Coral vai concentrar-se, segundo Gusmão (2013), nas formas poemáticas e 

procedimentos retóricos e estilísticos que já se desenhavam nos dois livros anteriores e que 

contribuem para o processo de elucidação de um rigor construtivo que já se anuncia. Nesse 

último livro do tríptico, observa-se, como ressaltou Belchior (1986), a inquirição serena, 

discreta, mas insistente, sobre o nome das coisas. 

Se é certo que no tríptico de abertura Sophia de Mello Breyner Andresen rodeia seus 

temas e apenas circunscreve a área da sua inspiração, também é fato que, assim como foi 

possível identificar nos dois primeiros livros, verifica-se a presença de um tu, que aqui já se 

apresenta determinável, como afirma Ana Maria Pereira Soares (2000). Aqui a identidade do 

objeto da invocação é passível de identificação, uma vez que os poemas denunciam um 

destinatário bem preciso, constantemente interpelado pelo sujeito lírico: 

 
Eu chamei-te para ser a torre 

Que viste um dia branca ao pé do mar. 

Chamei-te para me perder nos teus caminhos. 

Chamei-te para sonhar o que sonhaste. 

Chamei-te para não ser eu: 

Pedi-te que apagasses 

A torre que eu fui a minha vida os sonhos que sonhei. 

(ANDRESEN, 2015, p. 221) 

 

Invocado pelo sujeito poético, esse tu constitui o próprio sujeito, que aqui já busca um 

processo de identificação com esse outro: “Chamei-te para me perder nos teus caminhos”. É a 

tentativa de despersonalizar-se que fica impressa no verso “Pedi-te que apagasses / A torre que 

eu fui a minha vida [...]”, tentando tornar possível a vivência de um presente contínuo, sem 

fronteiras, livre da prisão temporal do cotidiano, como afirma Pereira Soares (2000), a fim de 

reformular sua própria existência. 

Isso porque há em alguns poemas um abatimento advindo do sentimento de plenitude 

perdida, em que o sujeito, segundo Pereira Soares (2000), intromete-se conscientemente no 

processo imanente, afastando-se de si mesmo: 

 

Numa disciplina constante procuro a lei da liberdade medindo o equilíbrio dos 

meus passos. 

 

Mas as coisas têm máscaras e véus com que me enganam, e, quando eu um 

momento espantada me esqueço, a força perversa das coisas ata-me os braços 

e atira-me, prisioneira de ninguém mas só de laços, para o vazio horror das 

voltas do caminho (ANDRESEN, 2015, p. 230). 
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No poema, o sujeito busca, por meio da disciplina, a contenção entrevista na expressão 

“equilíbrio dos meus passos”, que não é conseguida devido às “máscaras e véus” com que as 

coisas se revestem. Quando o sujeito consegue apagar a si mesmo, “quando eu um momento 

espantada me esqueço”, a “força perversa” das coisas o retoma. 

 Segundo a concepção teórica de Collot (2013a), pode-se afirmar que Sophia enquanto 

poetisa parece projetar-se para fora de si, na imagem das coisas, as quais, por possuírem 

máscaras, não podem garantir a contenção que a poeta busca quando efetua tal projeção. Ainda 

que essa contenção não se dê de todo, tal como no vidente de Rimbaud, é “em seu sobressalto 

pelas coisas inaudíveis e inomináveis” que a poeta descobre o desconhecido que traz em si, 

vindo a se tornar “prisioneira de ninguém”, já que não se identifica de todo com essa outra 

entidade. 

 Na segunda parte de Coral, começa a haver uma integração do sujeito lírico com essa 

outra entidade, segundo Pereira Soares (2000), projetando-os pela primeira vez na obra da 

autora, num tempo durativo, possível em virtude da reunião da totalidade: 

 
Tu e eu vamos 

No fundo do mar 

Absortos e correntes e desfeitos. 

Agora és transparentes 

À tona do teu rosto vêm peixes 

E vens comigo 

Morto, morto, morto, 

Morto em cada imagem. 

(ANDRESEN, 2015, p. 258) 

 

O presente durativo enquanto verdade universal suspende a temporalidade e os sujeitos 

“Eu e Tu” passam a habitar um tempo absoluto a fim de encontrar a plenitude do ser. Tal como 

o sujeito lírico, o outro entrega-se à imanência, segundo Pereira Soares (2000), e a repetição da 

palavra morte indica a tentativa de esvaziamento do ser. 

Ainda segundo Pereira Soares (2000), é possível afirmar que a morte, tentativa de 

esvaziamento do sujeito, ou seja, tentativa de despersonalizar-se é vista como uma forma de 

habitar um presente contínuo, sem fronteiras, livre da prisão temporal do cotidiano. Isso pode 

ser observado no poema “Morta”, em que a morte, ao invés de aparecer sob o signo da sombra, 

aparece sob o signo da claridade, como se pode notar nos versos: “Morta, / Como és clara, / 

Que frescura ficou entre os teus dedos [...]/ És uma fonte, / Com pedras brancas no fundo” 

(ANDRESEN, 2015, p. 268).  
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 A ideia de morte como tentativa de esvaziamento do sujeito está presente em Cabral no 

livro Pedra do sono. Nele também a primeira pessoa se assume obsessivamente numa forma de 

quem o faz a fim de declarar sua ausência. Desse modo, a morte se dá de forma gradual, ou 

seja, tem início no processo progressivo que Alcides Villaça (1996, p. 144) identificou nas 

“alusões suicidas, a cristalização do rosto num retrato, no simulacro de um manequim” e, 

finalmente, “na figura de um homem enforcado”.  

 Assim como em João Cabral em que a morte já era utilizada como forma de atingir a 

pura duração, habitando um presente contínuo sem fronteiras, livre da prisão temporal a que a 

existência condiciona, Sophia também adota a ideia da morte sob a visão da eternidade, como 

é possível notar em “Poema deserto”: 

 
Todas as transformações 

todos os imprevistos 

se davam sem o meu consentimento. 

 

Todos os atentados 

eram longe de minha rua. 

Nem mesmo pelo telefone 

Me jogavam uma bomba. 

 

Alguém multiplicava 

alguém tirava retratos: 

nunca seria dentro de meu quarto, 

onde nenhuma evidência era provável. 

 

Havia também alguém que perguntava: 

Por que não um tiro de revolver 

ou a sala subitamente às escuras? 

 

Eu me anulo me suicido, 

percorro longas distâncias inalteradas, 

te evito te executo 

a cada momento e em cada esquina 

(MELO NETO, 2008, p. 20). 

 

Neste poema, o sujeito acusa o esvaziamento interior por meio da alienação de nenhum 

contato com o exterior. A violência com que o acaso “todos os imprevistos / se davam sem o 

meu consentimento” toma o sujeito, fá-lo buscar num primeiro momento o desdobramento de 

si em outros a fim de atingir o esvaziamento desejado. Consciente de que o desdobramento não 

é suficiente para que se efetue o processo de despersonalização, o sujeito se questiona como a 

um outro “Havia também alguém que perguntava: / Por que não um tiro de revólver?”. 

 Completando o processo de morte iniciado no desdobramento do sujeito em outros, ele 

afirma a sua morte: “Eu me anulo me suicido”. Em Cabral, a existência de um tu no mesmo 



158 
 

plano discursivo do sujeito já é determinável desde o primeiro livro, uma vez que o sujeito 

invoca um destinatário preciso, ele como outro: “percorro longas distâncias inalteradas, / te 

evito te executo / a cada momento e em cada esquina”. Tal fato evidencia o quanto o retorno a 

si mesmo é frequente e o quanto a negação absoluta por meio da morte caracteriza-se como 

única possibilidade de esgarçar a identidade subjetiva. 

Outra forma que Sophia recorre e que também é lugar comum na poesia de João Cabral 

é a metapoesia. Segundo Manuel Gusmão (2013), a poetisa ao ancorar-se na sublimação 

profunda da recriação verbal e baseando-se na concepção de verdade poética enquanto busca 

pelo “nome das coisas”, no poema “Coral” traz a figura do mar como auxiliar de revelação do 

mundo: “Ia e vinha / E a cada coisa perguntava / Que nome tinha (ANDRESEN, 2015, p. 255). 

Admitindo-se a analogia marinha, já que o movimento de ir e vir recorda o movimento 

das marés nas praias, se torna viável entender o título do poema como uma alusão ao animal 

coral, ou seja, celenterado marinho de volumoso esqueleto calcário e principal responsável pela 

formação dos recifes. Desta forma, o mar nesse ir e vir reconstrói o mundo por meio da 

renomeação das coisas e aumenta, segundo Manuel Gusmão (2013), a íntima ligação entre 

poesia e mundo.  

O certo é que em Coral tem início a utilização do que Gusmão (2013, p. 14) chamou de 

meta-semântica, o que equivale à utilização crescente de um mesmo vocabulário que dá início 

à “inscrição oblíqua da enunciação de uma poética”. João Cabral em “Elogio da usina e de 

Sophia de Mello Breyner Andresen”, ao remeter-se às formas do fazer de Sophia, “Sophia vai 

de ida e de volta (e a usina); / ela desfaz-faz e faz-refaz mais acima [...]” (MELO NETO, 2008, 

p. 313), repete aquela “usina” anunciada em “Coral”. 

Assim como o mar que ia e vinha e a cada coisa perguntava o nome a fim de reconstruir 

o mundo, Sophia, enquanto poeta, e tal como o mar, também é sujeito desse ir e vir ocasionado 

pela necessidade poética de fazer e refazer o mundo por meio das palavras. Para Cabral, o 

movimento único do trajeto só de ida é contestável e transformável. O poeta brasileiro afasta-

se da ideia de poesia demasiadamente perto do informe, ou seja, daquele material subjetivo que 

dá origem ao poema e que o poeta não deseja que a forma integre, de forma a elogiar a poesia 

de Sophia, que consegue ultrapassar o expressionismo lírico. 

Nesse sentido, tal como fez João Cabral a partir de O engenheiro, Sophia insere em 

Coral, pela primeira vez, a figura da folha em branco, em que a função mágica ainda aparece, 

mas aliada agora, de forma mais enfática, à originalidade criadora da poeta: 

 

Que poema, de entre todos os poemas, 
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Página em branco? 

Um gesto que se afaste e se desligue tanto 

Que atinja o golpe de sol nas janelas. 

 

Nesta página só há angústia a destruir 

Um desejo de lisura e branco, 

Um arco que se curve – até que o pranto 

De todas as palavras me liberte 

(ANDRESEN, 2015, p. 295). 
 

O sol no poema aparece como correlato de clareza e consequentemente de razão e 

originalidade criadora. A página em branco é a personificação da angústia da criação. Dentre 

tudo aquilo que pode ser escrito, o que de fato o poeta escreve? “Que poema, de entre todos os 

poemas”. O desejo da poetisa segue na tentativa de limpar-se de si mesmo por meio da 

libertação que ocorre por meio da escrita do poema: “De todas as palavras me liberte”. 

 A função mágica ainda presente em Coral e que de fato permeará, segundo Rocha 

(1994), toda sua obra poética, divide o espaço com a inserção do caráter metapoético que 

permeia a segunda parte do livro. Isso porque há simultaneamente a presença de uma outra 

entidade em um mesmo plano dialógico que faça crer num desejo de descentramento do sujeito 

lírico e a invocação tanto da poesia: “Ó Poesia – quanto te pedi!” (ANDRESEN, 2015, p. 285), 

quanto das formas do fazer: “Poemas de geometria e de silêncio / Ângulos agudos e lisos / Entre 

duas linhas vive o branco” (ANDRESEN, 2015, p. 297). 

Do segundo movimento da obra de Sophia Andresen fazem parte No tempo dividido 

(1954), Mar novo (1958), O cristo cigano (1961) e Livro sexto (1962), destes tendo O cristo 

cigano  sido excluído da primeira publicação da obra poética de Sophia de Mello em 1991 por 

parecer a ela um livro estranho à sua obra devido à forte influência de João Cabral de Melo 

Neto, que nele pesa, vindo a ser reincorporado somente na edição de 2003.  

 O livro No tempo dividido, publicado em 1954, apresenta, como afirma Belchior (1986), 

a dicotomia tempo dividido/ tempo absoluto, em que o primeiro se mostra, conforme Belchior 

(1986, p. 38), “Como um monstro que a si mesmo se devora; o tempo absoluto é o da 

consumação da unidade prometida”. Esse livro, segundo parte da crítica portuguesa, 

caracteriza-se por uma aparente progressão em relação aos livros anteriores, especialmente a 

Coral, já que nele há uma voz que se ergue enfaticamente despersonalizada e aparentemente 

isenta de biografismo. 

No livro, Sophia constrói uma poesia em que o sujeito repudia o que se caracteriza como 

tempo dividido, desejoso de um tempo absoluto que se torna a forma de consumação da unidade 

prometida. Sendo a memória um correlato do tempo dividido, porque caracteriza-se pela 
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consequente conciliação de um passado que já não existe com um presente que se recusa, a 

memória comparece, No tempo dividido, sob o signo do não. Dessa forma, a poetisa opta pelo 

distanciamento no tempo a fim de se evadir daquilo que se configura como passado de 

lembrança pessoal: “A memória longínqua de uma pátria / Eterna mas perdida e não sabemos / 

Se é passado ou futuro onde a perdemos” ANDRESEN (2015, p. 311). 

No poema de cujos versos foram retirados, é possível observar que o sujeito vivencia 

um sentimento de profunda insatisfação e estranheza numa pátria que ele não reconhece como 

sendo sua. Acrescenta-se a isso um presente vazio e uma descrença em relação ao futuro, já que 

afirma não saber se a perda da memória sucedeu no passado ou no futuro, visto a possibilidade 

de não se resgatar aquilo de que a memória, “Eterna mas perdida”, é feita. 

  A recusa da memória por Sophia se justifica também pela sua desordem. Segundo 

Sophia, essa divisão do tempo ocasiona a divisão experimentada pelo sujeito, que a rejeita como 

tentativa de regressar à sua integralidade e sabe que isso só é possível quando inscrito num 

tempo absoluto. É a partir disso que o sujeito afirma a necessidade de resgatar uma memória 

que se apresentasse “Intacta”. No entanto, a partir da utilização da forma condicional o sujeito 

já denuncia essa impossibilidade: 

 
Intacta memória – se eu chamasse 

Uma por uma as coisas que adorei 

Talvez que a minha vida regressasse 

Vencida pelo amor com que a lembrei. 

(ANDRESEN, 2015, p. 328) 

 

Ainda que contrário ao poema anterior, no poema que segue, a memória comparece 

“intacta” a fim de mostrar que a mesma não constitui condição para que o sujeito encontre o 

tempo absoluto e, dessa forma, possa restituir sua integralidade. Como afirma Prado Coelho 

(1980), esta não consiste em condição de regresso do sujeito a ele mesmo, tampouco à sua 

consciência, mas antes restituição do sujeito à não-subjetividade da desordem inicial.  

Inscrito definitivamente num tempo dividido, o sujeito poético de Sophia, tal como o 

homem moderno que cria divisórias, situa-se no presente inerte, repudiando o passado: 

 
E agora ó Deuses que vos direi de mim? 

Tardes inertes morrem no jardim. 

Esqueci-me de vós e sem memória 

Caminho nos caminhos onde o tempo 

Como um monstro a si próprio se devora. 

(ANDRESEN, 2015, p. 340 
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Se a memória no primeiro poema convocado se apresentava “longínqua”, aqui o sujeito 

é um “sem memória”, de forma que não é possível haver a fusão dos tempos, a fim de dissolver 

as divisórias criadas pelos instrumentos com os quais o homem mede o tempo. Sem a presença 

da memória, o tempo “a si próprio se devora”. Por isso, a afirmação de que no livro ergue-se 

uma voz despersonalizada e isenta de autobiografismo apresenta-se questionável, já que Sophia, 

por vezes, recupera dados da memória ao invés de bani-la de todo de sua poesia, ainda que ela 

não seja condição de retorno à subjetividade.  

É certo, como dito, que a memória ainda que não se apresente como fator determinante 

para a reintegralização do sujeito, é retomada, algumas vezes, por ele. É a partir dessas diversas 

tentativas de alcançar a unidade que o poeta, em um desdobramento que o aproxima da 

reintegralidade, aludidada por Prado Coelho (1980), prima pela não-subjetividade, alcançada 

pela construção do poema: 

 
O poeta é igual ao jardim das estátuas 

Ao perfume do Verão que se perde no vento 

Veio sem que os outros nunca o vissem 

E as suas palavras devoraram o tempo. 

(ANDRESEN, 2015, p. 350) 

 

O poeta apresenta-se desdobrado em duplos suscitados pelas imagens das estátuas, ou 

seja, ao contrário do que se possa pensar, ao se desdobrar em um outro, ao viver a alteridade, 

ainda que de forma parcial, o poeta permite-se conhecer além daquela desordem inicial da alma 

à qual ficava restrito. A imagem da estátua apresenta-se análoga à eternidade, indestrutível pela 

força e passagem do tempo, com que o poeta entra em embate por meio das palavras. É assim 

que o poeta consegue reconstruir o mundo pelas palavras, uma vez que só elas são capazes de 

vencer ou “devorar” o tempo instaurando um mundo sem máscaras, nem véus.  

Também em Pedra do sono, de João Cabral, há um desdobramento do sujeito poético 

em “manequins” e “retratos” caracterizando uma estaticidade que o conduz à morte. Por trás 

dessa atitude por parte do sujeito poético há, como já foi dito, uma tentativa de esvaziamento 

do sujeito e, consequentemente, de sua subjetividade. É a partir destes desdobramentos em um 

outro que o sujeito atinge a alteridade podendo ir além da desordem inicial da alma, exatamente 

como ocorre em Sophia. 

Nesse processo de diluição do real, Marta Peixoto (1983) lembra que em Pedra do sono 

figuram espaços que se opõem a qualquer identificação mimética ou movida pela razão como 

em “Sobre o lado ímpar da memória” (MELO NETO, 2008, p. 22) do poema “Infância” ou no 

verso “Dentro da perda da memória” (MELO NETO, 2008, p. 20) do poema homônimo. Essa 
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falta de identificação mimética contribui para a desrealização do mundo, já que efetua a perda 

de referencialidade que, nesse caso, é proposital e condizente com a feição surreal do livro. 

No processo intencional de criar o distanciamento do mundo para ocasionar o 

distanciamento de si próprio, o sujeito lírico atrela a pessoalidade à palavra não dita “há vinte 

anos não digo a palavra / que sempre espero de mim” (MELO NETO, 2008, p. 19), ou seja, o 

poeta estabelece um controle de palavras e de imagens na construção do poema que se dá a 

partir da rigorosa ordenação do material que lhe forneceu a sensibilidade, como lembra Candido 

(2002). É assim que surge em Pedra do sono a necessidade do rigor construtivista, responsável 

por ordenar até mesmo os dados mais espontâneos da sensibilidade e da imaginação que fogem 

à lógica da organização discursiva.  

Na busca pelo esvaziamento interior que vai se dar com o distanciamento de si mesmo e 

do mundo que o circunda, a alienação, segundo Villaça (1996), torna-se, via de regra, conceito 

de base, responsável pela anulação de qualquer contato efetivo com o cotidiano real, de forma 

que o surrealismo se apresenta não somente como linha de força da poesia moderna da época 

em que Pedra do sono foi escrito, mas também como única forma de mediação entre um eu que 

se aliena ao mundo, se desdobrando até perder a referência de si mesmo e se desintegrar até a 

morte: “ficarei indefinidamente contemplando/ meu retrato eu morto” (MELO NETO, 2008, p. 

19).  

Desse modo, a alienação é resultado de vivência desse mundo irreal em que o sujeito 

busca diluir a própria identidade já que ocorre, como lembra Secchin (2014), a desistência do 

real como instância passível de ordenação pela consciência. Outro fator de distanciamento do 

eu e a busca contínua pela sua completa nulidade é a minimização da memória, que seria um 

prolongamento da subjetividade. Nesse processo, o sujeito sofre a desrealização, que tem início 

com a perda da memória, instituída como ausência “dentro da perda da memória” (MELO 

NETO, 2008, p. 20), cuja fragmentação também aponta para sua desintegração, condicionada 

a um viés exclusivista, “sobre o lado ímpar da memória” (MELO NETO, 2008, p. 22), para 

firmar-se como ausência vital em “perco a fome a memória” (MELO NETO, 2008, p. 30). 

Em “Infância”, Cabral aparentemente efetua uma recusa incisiva da memória, já que 

aqui o poeta adentra um tema que, quando associado à memória, torna-se por excelência lírico: 

 
Sobre o lado ímpar da memória 

o anjo da guarda esqueceu 

perguntas que não se respondem. 

 

Seriam hélices 

aviões locomotivas 
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timidamente precocidade 

balões-cativos si-bemol? 

 

Mas meus dez anos indiferentes 

rodaram mais uma vez 

nos mesmos intermináveis carrosséis. 

(MELO NETO, 2008, p. 22) 

 

No poema acima, segundo Solange Fiuza (2017), a infância é construída apagando-se o 

dado pessoal, e conferindo-lhe, como é próprio do primeiro livro, uma dimensão onírica. Desse 

modo, a infância em João Cabral é revista antes sobre as bases do esquecimento que da 

memória. Ainda segundo Solange Fiuza (2017), é nesse lado ímpar que se encontra o anjo da 

guarda, que surge como elemento de uma tradição popular cristã e que, por sua vez, tem função 

protetora. Desligado de sua função original, o anjo também aparece associado ao esquecimento, 

uma vez que não sabe perguntas que lhe foram feitas e nem quando foram feitas.  

 No poema, o sujeito lírico questiona possíveis lembranças da infância, cujas hipóteses 

giram em torno de “hélices”, “aviões”, “locomotivas”, “balões cativos” e “nota musical”. A 

recorrência à imagem dos “balões cativos”, ou seja, daqueles que preso por cordas ao chão não 

podem ganhar altura, chama a atenção e se destaca das demais hipóteses por indiciar o contraste 

que instaura em relação a elas, já que todas as outras denotam movimento e som, enquanto esta 

volta-se à estagnação e ao silêncio. 

Essa pacificidade imprópria da infância, fase que comumente remete à movimentação 

intensa, fantasia e, outras vezes magia, é reafirmada na escolha do carrossel como 

representativo da memória dos dez primeiros anos de vida do poeta, que ele afirma serem 

“indiferentes”. Sob os contínuos questionamentos do sujeito está implícita a ideia de memória 

como dado desordeiro, matéria do informe e do inconsciente, de forma que se torna impossível 

resgatá-la de forma “intacta”, sendo impossível resgatar também o eu menino do poeta. 

O fato de um poema de caráter autobiográfico, cujo título remete inevitavelmente à 

memória, ter sido inserido no primeiro livro do poeta brasileiro não implica necessariamente 

uma linhagem subjetiva em sua obra completa, nem tampouco a exclui. Isto porque ainda que 

esteja impresso nesse livro a memória do poeta e a presença da primeira pessoa gramatical de 

forma obsessiva, essa memória também não consiste em condição de regresso do sujeito a sua 

unidade, assim como ocorre No tempo dividido de Sophia. 

 Mar Novo, publicado em 1958, além de apresentar uma obsessão pela figura do mar, 

busca o sentido das coisas e dá continuidade à busca incessante da unidade do ser. Segundo 

Belchior (1986), aqui o tempo dividido se apresenta como tempo de ódio e renúncia, opondo-
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se ao tempo absoluto, do qual o mar é, nessa poesia, o maior representante. Desse tempo 

absoluto é que surge a busca de valores éticos como remédio para a podridão e a corrupção do 

mundo. 

 É sob essa ótica e o resgate de informações da vida política da poetisa que é possível 

observar como o informe, aquilo que escapa ao controle do poeta e da rigorosidade sistemática 

da forma, invade seus poemas sem necessariamente caracterizá-los como biografismo. Vale 

ressaltar que a matéria do informe consiste sempre naquele conteúdo que caracteriza o impulso 

poético que motiva a escrita.  

No mesmo ano de publicação de Mar Novo, segundo Marcela Leite Medina (2010), 

Sophia e o esposo Francisco Souza Tavares apoiaram o candidato à presidência Humberto 

Delgado, vindo aquele a sofrer fortes consequências na vida pública. Jornalista e político, 

Francisco Souza Tavares foi, junto com a poetisa, um ativo opositor ao regime salazarista e um 

dos contatos civis dos militares que, em 1959, intentaram contra o regime na revolta da Sé. Foi 

também o político que anunciou no dia 25 de abril de 1974 a espera da rendição de Marcello 

Caetano, sucessor de Antônio de Oliveira Salazar desde 1968. 

 Ainda segundo Medina (2010), Sophia de Mello Breyner Andresen, tal como Francisco 

Souza Tavares, fez parte de várias organizações de resistência política e foi um dos membros 

fundadores da Comissão Nacional de Socorro aos presos políticos. Ela foi também eleita 

deputada da assembleia constituinte e proferiu a difundida frase repetida posteriormente por 

milhares de manifestantes em Portugal: “A poesia está na rua”. 

 Dessa forma, cada vez mais, Sophia considera pragmática a palavra literária e a emprega 

no sentido político e social. Dona de uma poesia de filiação clássica, que visa a harmonia, e 

considerando sua formação religiosa, especificamente cristã, fiel também ao país ao qual 

pertence, a poetisa revolta-se contra as injustiças sociais antes em virtude do seu senso de justiça 

e de sentimento fraterno.  

 O processo de transferência da subjetividade para o real afasta a obra de Sophia da 

definição de autobiografia poética sem deixar de aproveitar-se do biográfico. Ainda que exista 

um discurso que, real ou inventado, se constitui discursivamente como autobiográfico, não quer 

dizer que o biográfico esteja declaradamente excluído dessa poesia, já que o poeta pode-se valer 

- e frequentemente se vale - de dados de sua vida para compor um poema sem recorrer a um 

discurso biográfico. No entanto, no caso de Sophia, o aproveitamento do biográfico e mesmo a 

poesia de resistência a um momento político parece simbólica, com referência mais rarefeita.  
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 Sophia abrirá o livro com uma das suas lições de poesia, tal como fez Cabral inúmeras 

vezes ao longo de seus livros, e, embora aborde o plano metapoético, não deixa de veicular a 

situação política que o país atravessava no tempo histórico, que se ergue também como tempo 

dividido, e que a poetisa rejeita: 

 
Perfeito é não quebrar 

A imaginária linha 

 

Exacta é a recusa 

E puro é o nojo. 

(ANDRESEN, 2015, p. 355) 
 

No plano metapoético, Sophia anuncia que é norteada por uma “linha imaginária” 

inquebrável e que somente essa linha forte permite manter simultaneamente o inverso do que 

está sendo dito no poema, ou seja, junto ao texto (o visível) tece-se um outro discurso (o 

invisível), inverso ao discurso corrente. Isso ocorre nos versos finais em que a palavra “exacta”, 

ao indicar aquilo em que não há defeito ou que não precisa ser corrigido, indicia positividade, 

opondo-se semanticamente à “recusa” que indicia negatividade. O mesmo ocorre com a palavra 

“puro”, que em seu sentido latu significa sem mistura, não alterado pela presença ou inclusão 

de impurezas, límpido, claro, opondo-se a “nojo” que significa asco ou repulsa por algo 

desagradável. 

Há, desta forma, um diálogo que Mar novo estabelece entre o tempo dividido que Sophia 

rejeitava e o tempo absoluto desejoso, movido pela ética e por valores morais que tentam conter 

a corrupção e a podridão do momento histórico que seu país atravessava e que não figurou no 

livro anterior: 

 
Desde sempre se contrapõe, na sua poesia, à imagem de um tempo dividido 

que o homem vive como tempo de ameaça, tempo de ódio, tempo de nojo, a 

ambição de uma linha imaginária não quebrada, de um tempo absoluto sem 

limites. [...] Esta demanda de um tempo puro, na procura da unidade, tem 

raízes profundas na sua poesia. [...] Em Mar Novo novamente a busca de um 

sentido para as coisas e a demanda da unidade do ser (BELCHIOR, 1986, p. 

36 - 39). 

 

 Em “Náufrago”, o sujeito apresenta-se vítima de um acidente nas águas, conforme o 

próprio título do poema permite entender. Nesse caso, a figura da morte se apresenta como 

imagem de perfeição, já que somente ela se mostra como possibilidade para libertação do 

sujeito poético: 

 
Agora morto oscilas 
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Ao sabor das correntes 

Com medusas em vez de pupilas 

 

Agora reinas entre imagens puras 

Em países transparentes e de vidro, 

Sem coração e sem memória 

Em todas as presenças diluído. 

 

Agora liberto moras 

Na pausa branca dos poemas. 

Teu corpo sobe e cai em cada vaga, 

Sem nome e sem destino 

Na limpidez da água. 

(ANDRESEN, 2015, p. 382) 

 

No poema ocorre, segundo Prado Coelho (1980), a coincidência entre a morte e as 

figuras de perfeição, por isso ela vem associada a figura marítima. Ainda segundo o crítico, 

Sophia cria uma linha de existência inteiramente exterior “Agora morto oscilas / Ao sabor das 

correntes / Com medusas em vez de pupilas”, mas fica evidente a substituição dos dados do 

sujeito pelas figuras marítimas que funcionam como dados do externo garantindo “a linha de 

uma existência des-subjetivada, na medida em que o eu é sempre limiar, litoral [...] abolição 

face ao esplendor das coisas”, de acordo com Coelho (1980, p. 28). 

 A poetisa aprende com o mar a sua lição de poesia, isso porque, como o mar, ela, apesar 

de encontrar-se majestosa entre as imagens inscritas em sua poesia, deseja-as isentas de sua 

influência. Por isso faz-se “Sem coração e sem memória / Em todas as presenças diluídos”, a 

fim de abrir-se para a alteridade, a partir da identificação com as coisas. Segundo Collot 

(2013a), a afetividade do sujeito é inseparável dos objetos que afetam seu ser, sendo o resultado 

de uma impregnação lenta e contínua por meio da qual o mundo exterior e o mundo interior 

passam a se identificar, de forma que o poeta, apesar de “liberto”, não se evade do poema, mas 

antes passa a morar “Na pausa branca dos poemas”. 

 Sophia termina por associar as “pausas brancas dos poemas” com a vaga marítima, em 

que o corpo do poeta morto “sobe e cai”. A expressão “sem nome” referindo-se ao poeta, reforça 

a ideia do poeta enquanto “náufrago” e também reforça o intento de despersonalização, 

garantindo a ascese da poesia por meio da “limpidez da água”. No entanto, essa água, por se 

tratar de água marítima, sempre haverá de deixar um rastro pelo sal cristalizado que carrega 

consigo.  

Ela não será capaz de limpar de todo a presença de si mesmo: ainda que esteja morto, o 

sal haverá de corroer com o tempo a aparente pureza das imagens que figuram no poema, 
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resgatando a figura do poeta. É o que se pode observar no poema abaixo, em que Sophia faz 

referência ao tempo “da selva mais obscura”, remetendo à ideia de um tempo dividido: 

 
Este é o tempo 

Da selva mais escura 

 

Até o ar azul se tornou grades 

E a luz do sol se tornou impura 

 

Esta é a noite 

Densa de chacais 

Pesada de amargura 

 

Este é o tempo em que os homens renunciam. 

(ANDRESEN, 2015, p. 386) 
 

Esse poema, que integra o conjunto de poemas de resistência política que o livro 

apresenta, faz referência à responsabilidade do homem sobre a condição de vida nesse tempo 

dividido em que o “ar azul se tornou grades” e a “luz do sol se tornou impura”. Sophia relata o 

ar pesado da atmosfera afetado pela amargura vivida na experiência da ditadura e o corromper 

do tempo pela renúncia da liberdade efetuada pelos homens.  

O poema, apesar de trazer a construção de imagens aparentemente isentas da presença 

da poetisa, pertence, como já foi confirmado inicialmente, ao contexto histórico do momento 

que a sociedade portuguesa atravessava com a ditadura salazarista o qual, por extensão, fazia 

parte da vivência de Sophia, como afirmado em “Arte Poética II”. 

 

E é da obstinação sem tréguas que a poesia exige que nasce o “obstinado rigor” 

do poema. O verso é denso, tenso como um arco, exctamente dito, porque os 

dias foram densos, tensos como arcos, exctamente vividos. O equilíbrio das 

palavras entre si é o equilíbrio dos momentos entre si. E no quadro sensível 

do poema vejo para onde vou, reconheço o meu caminho, o meu reino, a minha 

vida (ANDRESEN, 2015, p. 892). 

 

A imagem da “noite / Densa de chacais” reforça ainda mais o aspecto de amargura e 

sufocamento que beiram a morte já anunciados no poema. Isso porque os chacais são animais 

predadores, que geralmente se alimentam de carniça, o que lhes atribui fama de animais de mal 

agouro, reforçando a ideia trazida pelo verso: “é o tempo / Da selva mais obscura”.  

 O cristo cigano, publicado em 1961, é um livro cuja escrita foi motivada pela lenda do 

Cristo Cachorro. No entanto, faz-se saber que a lenda surge a partir da imagem esculpida pelo 

artista barroco espanhol Francisco Ruiz Gijón, autor da obra-prima esculpida em madeira 

policromada chamada Cristo, o fim, popularmente conhecida como El Cachorro, de 1682. Essa 

escultura havia sido encomendada sob a exigência de que a face de Cristo tivesse a exata 
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expressão do momento de sua crucificação. O escultor, não conseguindo realizá-la, acaba por 

encontrar o cigano que havia se envolvido numa briga e estava agonizando. Capta, então, seus 

últimos momentos de espasmos e agonia que lhe serviram, enfim, de modelo para a encomenda. 

Sobre a gênese do poema originário da lenda, a própria Sophia de Mello lança nota em 

“Arte Poética IV”, em que, ao referir-se as três diferentes formas de escrever, elege o livro O 

cristo cigano para exemplificar uma dessas formas, “outra ainda é a maneira que surgiu quando 

escrevi O cristo cigano: havia uma história, um tema, anterior ao poema. Sobre esse tema 

escrevi vários poemas soltos que depois organizei num só poema longo” (ANDRESEN, 2015, 

p. 896). Essa afirmação faz crer que o poeta não se isenta do poema, já que surge exatamente 

de um episódio que se liga de alguma forma a vida da poetisa. 

Além desse fator, também há um trecho da entrevista de Sophia concedida a João 

Almino em que a poetisa afirma que “a poesia é uma síntese. Num poema estão expressas 

inumeráveis experiências, mais ou menos transpostas”, acrescentando que, apesar da lenda 

contada pelo poeta brasileiro ter lhe fornecido “o suporte narrativo do poema”: “o tema interior 

deste estava já comigo [...] O tema do encontro com Cristo”15. Tal fato reafirma a suposta 

pessoalidade do poeta como motivadora da escrita do poema.  

 Ainda que a poesia d’O cristo cigano possa ser considerada essencialmente lírica, ocorre 

no livro um desvio que faz com que a expressão lírica assuma uma forma dramática. Desse 

modo, pode se dizer que Sophia vai encontrar no livro formas de modalização da figuração do 

eu pela encenação para apresentar a morte como imagem do invisível, ou daquilo que Collot 

(2013b) nomeia face oculta.  

A lucidez, a necessidade do concreto, o gosto pela ascese e a fome de realidade de O 

cristo cigano, segundo Rosa Martelo (2014), indicia o quanto Sophia se aproveita das lições 

poéticas do amigo e poeta brasileiro, reafirmando poética com a qual Sophia já apresentava 

afinidades. A fome de realidade pode ser notada quando Sophia agrega à imagem divina a 

imagem do cigano aparentemente incompatível. Isto porque os ciganos foram perseguidos 

historicamente, durante o século XV, por não terem uma pátria definida e origem segura, 

criando clima de suspeita e preconceitos que fizeram com que chegassem ao ponto de recorrer 

à Bíblia para considerá-los descendentes de Caim e, portanto, malditos.  

 A começar pelo poema I, “O Escultor e a tarde”, observa-se que o caráter escultórico 

traz uma concepção estética do mundo. Isso porque se sabe que a escultura foi, desde a 

                                                           
15 Entrevista de Sophia de Mello Breyner Andresen concedida a João Almino e publicada no dia 26 de setembro 

de 1999 na Folha de São Paulo. 
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antiguidade, referenciada pelas escrituras sagradas - “Então Javé Deus modelou o homem com 

a argila do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente” 

(Gênesis, 1990, 2:7) - e uma das primeiras formas de arte encontradas pela humanidade. A 

Grécia Clássica foi o berço ocidental da arte de esculpir, desde os seus primeiros artefatos em 

mármore ou bronze a partir do século 10 a. C, até o apogeu da era de Péricles, com as esculturas 

da Acrópole de Atenas. 

 Esse primeiro poema, como afirma Rosa Martelo (2014), inicia sucessivos movimentos 

de busca que culminam numa revelação. Nele, o escultor, em cujas mãos tudo “Se multiplica e 

brilha” (ANDRESEN, 2015, p. 414), habitante de um tempo perfeito, descrito por Sophia como 

“completo e denso”, recebe um chamado: 

 
No meio da tarde 

O escultor caminha: 

Por trás de uma porta 

Que se abre sozinha 

O destino espera. 

 

E depois a porta  

Se fecha gemendo 

Sobre a Primavera. 

(ANDRESEN, 2015, p. 414) 

 

O destino que o espera não é o destino do deus Moro da mitologia grega, cujas flechas 

por ele disparadas ocasionam o retorno do tempo à era do caos, fazendo com que tudo 

começasse novamente, mas o destino dos “homens escuros”, que, tal como o mito grego, farão 

desestabilizar o tempo “completo e denso” em que vivia o escultor, fazendo-o enxergar a face 

oculta da vida: enxergará a morte a partir do pior ângulo da imagem, matando aquilo que ama. 

 É no poema II que Sophia fala sobre o destino que o sujeito lírico incorpora ao objeto 

do discurso, ou seja, cede sua voz aos “homens escuros” que ditam o destino do escultor” - Tu 

esculpirás Seu rosto/ de morte e agonia” (ANDRESEN, 2015, p. 415). Sabendo-se que o 

escultor esculpirá a imagem do cigano, a frase dita recupera indiretamente as escrituras bíblicas 

- “Então Deus disse: ‘Façamos o homem à nossa imagem e semelhança’” (Gênesis, 1990, 1:26), 

uma vez que, ao considerar todos os homens “imagem e semelhança” de Deus, ao ver o rosto 

do cigano vestido de morte e agonia, o escultor estaria vendo a própria imagem, já que ama 

aquele de quem tirará a vida. 

 Diferente do que se dera outrora, agora o escultor busca pelo destino que lhe foi 

imputado. No poema III, o sujeito lírico experimenta o que Collot (2013a) nomeia 

“intercorporeidade” ao se unir ao corpo do escultor numa atitude intersubjetiva, que se 
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manifesta pela linguagem, ou seja, Sophia enquanto poeta constrói uma encenação física do 

escultor pela linguagem: 

 
Onde estás tu morte? 

Não te posso ver: 

Neste dia de Maio 

Com rosas e trigos 

É como se tu não 

Vivesses comigo. 

 

A ti me enviaram  

És tu meu destino 

Mas diante da vida 

Eu não te imagino 

 

A ti me enviaram 

E sei que me esperas 

Mas só oiço a verde 

Voz das primaveras 

 

Onde a tua imagem 

Onde o teu retrato 

Na manhã tão limpa? 

 

Onde a tua imagem 

Onde o teu retrato 

Nas tardes serenas 

Nos frutos redondos 

 

Nas crianças puras 

Nas mulheres criando 

Com seus gestos vida? 

 

Onde a tua imagem 

Ou o teu retrato 

Nas coisas que eu amo? 

 

Onde a tua voz 

Ou a tua presença 

Na voz deste dia? 

 

Aqui onde habito 

Há o sol a pique 

O mar descoberto 

A noite redonda 

O instante infinito. 

 

É verdade que passas 

Pela cidade às vezes 

Nos caixões de chumbo: 

 

Mas viro o meu rosto 

Pois não te compreendo 
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És um pesadelo 

Uma coisa inventada 

Que o vento desmente 

Com suas mãos frescas 

E a luz logo apaga. 

 

Onde a tua imagem 

Ou o teu retrato 

Nas coisas que eu vejo? 

 

É verdade que passas 

Pela cidade às vezes 

Com o teu vestido roxo 

Entre velas e incenso: 

Mas eu te renego e o vento te nega 

Com suas mãos frescas 

E eu não te pertenço. 

Meu corpo é de sol 

Minh’alma é da terra. 

 

Onde está teu rosto 

Ou a raiz de ti 

Onde procurar-te? 

 

E como te amarei 

Tanto que em meus dedos 

Tua imagem floresça 

E entre as minhas mãos 

O teu rosto apareça? 

(ANDRESEN, 2015, p. 417-418). 
 

O sujeito lírico, que assume um caráter ficcional, cede sua voz ao escultor que caminha 

em busca da morte prometida pelo destino. Dessa forma, o poema é construído sob a ótica do 

escultor que busca a presença da morte onde há vida como na “verde/ Voz da Primavera”, na 

“manhã tão limpa”, nas “tardes serenas”, nos “frutos redondos”, nas “crianças puras”, nas 

“mulheres criando”, de forma que o sujeito, segundo Collot (2013a), deixe de se apresentar 

como matéria de sua própria interioridade para viver a alteridade, ainda que guarde parte de seu 

campo de visão, passa a conhecer o mundo sob o campo de visão de um outro – o escultor. 

 O escultor, por sua vez, admitindo a eventual passagem da morte pela cidade, afirma ser 

a morte algo inventado, porque procura-a personificada, mas só a encontra na concretude do 

mundo: “É verdade que passas/ Pela cidade às vezes/ Nos caixões de chumbo”. O desejo de 

encontrá-la personificada fica evidente e é reforçado pela contínua repetição dos versos: “Onde 

a tua imagem/ Onde o teu retrato”, ampliando essa humanizada da morte por meio do verso 

“Onde está teu rosto”.  O desejo de personificação e os dois versos finais, “Tua imagem 

floresça/ E entre as minhas mãos/ O teu rosto apareça?”, atuam como prenúncio do que se dará 

ao final do livro: a morte do cigano. 
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 A tão esperada busca se encerra no poema IV, intitulado “Encontro”, em que se efetua 

o encontro do escultor com o cigano. Típico do discurso do escultor, a ênfase do olhar poético 

recai sobre o corpo do cigano que é retratado num quadro descritivo em que se despia “Seu 

corpo surgia [...] Semelhante à lua / E semelhante ao brilho / De uma faca nua” (ANDRESEN, 

2015, p. 419). A iluminação projetada sobre o corpo contrapõe-se a uma pressuposta sombra 

projetada sobre o rosto, que em nenhum momento é mencionado ou descrito, deixando por hora 

a dúvida sobre a aproximação dos traços da face do cigano com os traços da face de cristo. Esse 

entrave surge como problema no poema VII, nomeado “Trevas”, em que o escultor relata a 

busca desesperada: “De um corpo cuja face me é oculta” (ANDRESEN, 2015, p. 422).  

 Em “Canção de matar”, o escultor, dando sequência à noturnidade do poema anterior, 

inicia o poema com o verso: “Do dia nada sei” (ANDRESEN, 2015, p. 423), reforçado com 

certa frequência no poema. Conforme aponta o título, o poema-canção, ainda que não siga a 

estrutura formal da canção, apresenta-se como forma privilegiada de tradução de sentimentos 

íntimos, envolto de ressentimento e desolação, como é possível observar nos versos que 

seguem: “O teu amor em mim / Está como o gume / De uma faca nua / Ele me atravessa / E 

atravessa os dias / Ele me divide” (ANDRESEN, 2015, p. 423). 

 Envolto pelo vocabulário cabralino de faca, cujo caráter simbólico da imagem da “faca 

nua” traz a ideia de ausência, remetendo à mesma ideia da imagem criada por João Cabral de 

Melo Neto em “uma faca só lâmina”, no poema de Sophia o sujeito poético busca a imagem da 

faca, primeiro para fazer referência ao amor do cigano, que se apresenta como ausência, 

segundo para com ela alcançar a essência dessa mesma “faca nua”, como se pode observar nos 

versos que seguem “Como uma faca limpa / Me libertarei / Do teu sangue que põe / Na minha 

alma nódoas” (ANDRESEN, 2015, p. 423). 

Dessa forma, pode-se afirmar que O cristo cigano se apresenta como memória 

inequívoca de Uma faca só lâmina, já que o amor do escultor pelo cigano cumpre-se a partir da 

ideia estrutural do livro cabralino: uma presença-ciosa. O discurso dramático do poema IX, 

nomeado “Morte do cigano”, insere a morte como fator de choque e violência, como se pode 

observar no poema: “Brancas as paredes viram como se mata / Viram o brilho fantástico da 

faca / A sua luz de relâmpago e a sua rapidez” (ANDRESEN, 2015, p. 424).  

Em “Aparição”, desvenda-se o mistério da face do cigano, ocultada durante todo o livro: 

 

[...] 

A sua face é dor e morte crua 

 

E devagar devagar o rosto surge 
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O rosto onde outro rosto se retrata 

O rosto desde sempre pressentido 

Por aquele que ao viver o mata 

 

Seus traços seu perfil mostra 

A morte como um escultor 

Os traços e o perfil 

Da semelhança interior. 

(ANDRESEN, 2015, 425) 

 

A face “de morte e agonia” buscada surge e o rosto do próprio cigano em si já se 

apresenta como um duplo - “O rosto onde outro rosto se retrata” - para se desdobrar na escultura 

que será produzida. O tema pessoal do encontro com Cristo, relatado por Sophia, é evidenciado 

aqui, como se pode perceber nos versos: “O rosto desde sempre pressentido/ Por aquele que ao 

viver o mata”, reforçando mais uma vez a ideia bíblica de que Cristo morreu para salvar os 

homens e apesar de sua morte ser perpetrada pelos mesmos. Assim, é possível afirmar que o 

livro não se caracteriza a partir de uma poesia de tensão, somente em virtude do embate travado 

entre objetividade e subjetividade, mas também da própria coexistência da forma lírica e da 

forma dramática, que sustentam a tensão durante todo o poema. 

 Livro sexto, publicado em 1962, juntamente com Geografia (1967) e Dual (1972) 

formam, segundo Frederico Lourenço (2014), um tríptico cuja singularidade, assinalada por 

Maria Andresen Tavares (2015), consiste na proclamação de uma ruptura em direção a um novo 

momento marcado pela claridade. No entanto, trata-se de uma claridade enigmática, que busca 

a limpeza dos excessos e das sombras. Essa limpeza consiste, segundo Tavares (2015), na 

tentativa de eliminar do poema as marcas da presença do eu, já que o encontro com a voz poética 

deve ser marcado pela despersonalização, “uma ideia de algum eu maravilhosamente superior 

a Mim”, conforme Valéry (2011, p. 227).   

 Apesar de ser o sétimo livro de Sophia, Livro sexto recebeu esse título, segundo Rosa 

Martelo (2014), a fim de apontar o caráter descentrado de O cristo Cigano no contexto da sua 

obra poética. Segundo António Saraiva e Óscar Lopes (2005), apesar de esse não ser o melhor 

livro da poetisa, é o livro em que se misturam vários elementos de sua poética de forma 

aprimorada, num admirável tecido estético. Nele, Sophia consegue conjugar, segundo Belchior 

(1986, p. 40), elementos de um mundo mítico simultaneamente aos elementos de um mundo 

humano, agregando “uma poesia fiel aos espaços de solidão onde parecia que só deuses 

despontavam, a uma poesia fiel às dimensões do quotidiano”.    

O livro, dividido em três partes: “As coisas”, “As estrelas” e “As grades”, articula-se 

pela presença do eu dividido entre dois mundos: o mítico, símbolo do mundo da perfeição, e o 
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real, destroçado e imperfeito. A fuga dessa realidade verifica-se em um dos casos, segundo Luis 

Carlos de Moura Azevedo (2007), pelo mergulho no mar, metáfora da imersão do sujeito 

poético dentro de seu próprio íntimo.  

No poema “Pescador”, observa-se o quão o sujeito lírico deseja limpar-se de si mesmo 

e regressar da própria introversão, já que inveja a simplicidade do pescador: “Este que está 

inteiro em sua vida / Fez do mar e do céu seu ser profundo / E manteve com serena lucidez / 

Aberto seu olhar e posto sobre o mundo” (ANDRESEN, 2015, p. 433). O sujeito lírico, tal como 

o mundo real, encontra-se destroçado e encontra, provavelmente na figura do mar rota de fuga, 

diferente do pescador que “está inteiro” e que fez do mar parte de si mesmo. Outro aspecto a se 

considerar é a “serena lucidez” com que o pescador pousa seu olhar sobre o mundo, que por 

contraponto discursivo lê-se o contrário em relação ao sujeito lírico. 

Considerando o mergulho no mar como metáfora da imersão do sujeito poético no seu 

próprio íntimo, conforme afirma Luis Carlos de Moura Azevedo (2007), em “Reino” Sophia 

propõe essa imersão, que é regida pelo “Reino de silêncio luz e pedra” (ANDRESEN, 2015, p. 

435). Todos, correlatos da ausência, da lucidez e da dureza, constituem lições também 

aprendidas por João Cabral de Melo Neto no exercício de reconfigurar sua presença em poesia. 

Em “Reino”, Sophia amplia o conceito de imersão, já que propõe não só a criação de 

um mundo mítico permeado de medusas, colunas de sal e círculo de luz, mas também a imersão 

do sujeito poético no que a poeta chamou em sua “Arte Poética III” de o espantoso esplendor 

do mundo ou, como dita o poema, na “Habitação das formas espantosas” (ANDRESEN, 2015, 

p. 435), em que o real aparece como alucinação poética. Desta forma, o mundo mítico 

correspondente ao simbólico (o lógico), nas palavras de Prado Coelho (1980, p. 33), e coincide 

com o mundo real (o lírico), dando origem ao “[...] curto-circuito que faz com que o real 

apareça, não como representação estética, mas como alucinação poética, de uma nitidez 

insuportável”. 

É assim que a poesia de Sophia de Mello passa a ser composta de um lirismo que se 

distancia das formas tradicionais, tendendo a tensão entre a presença da voz lírica e sua tentativa 

de despersonalização. Ao mesmo tempo que o eu busca despersonalizar-se no sentido das 

formas tradicionais do lirismo, busca também a motivação no mundo concreto, ligada ao mundo 

sensível dos objetos, como podemos observar no poema “Musa”, da parte I, “As coisas” de 

Livro sexto: 

 
Musa ensina-me o canto 

Venerável e antigo 

O canto para todos 
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Por todos entendido 

 

Musa ensina-me o canto 

O justo irmão das coisas 

Incendiador da noite 

E na tarde secreto 

 

Musa ensina-me o canto 

Em que eu mesma regresso 

Sem demora e sem pressa 

Tornada planta ou pedra 

 

Ou tornada parede 

Da casa primitiva 

Ou tornada o murmúrio 

Do mar que a cercava 

 

(Eu me lembro do chão 

De madeira lavada 

E do seu perfume 

Que me atravessava) 

 

Musa ensina-me o canto 

Onde o mar respira 

Coberto de brilhos 

Musa ensina-me o canto 

Da janela quadrada 

E do quarto branco 

 

Que eu possa dizer como 

A tarde ali tocava 

Na mesa e na porta 

No espelho e no copo 

E como os rodeava 

 

Pois o tempo me corta 

O tempo me divide 

O tempo me atravessa 

E me separa viva 

Do chão e da parede 

Da casa primitiva 

 

Musa ensina-me o canto 

Venerável e antigo 

Para prender o brilho 

Dessa manhã polida 

Que poisava numa duna 

Docemente os seus dedos 

E caiava as paredes 

Da casa limpa e branca 

 

Musa ensina-me o canto 

Que me corta a gargante 

(ANDRESEN, 2015, p. 438-439). 
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A musa a qual Sophia refere-se é retomada por toda tradição lírica clássica portuguesa, 

tal como faz lembrar os versos do Canto I de Os Lusíadas, de Camões (1966, p .61): “Cesse 

tudo o que a Musa antiga canta, / Que outro valor mais alto se alevanta”. Essa musa refere-se, 

portanto, a Euterpe, deusa da mitologia grega que, dentre outras nove, era a musa da poesia 

lírica e tinha por símbolo a flauta, que alguns consideram sua invenção, o que faz crer que 

Sophia evoca a inspiração.  

Considerando a primeira estrofe, Sophia realmente solicita à Musa que lhe ensine o 

canto “Venerável e antigo”, aproximando-se das formas mais tradicionais do lirismo. No 

entanto, na segunda estrofe, a poetisa parece enveredar para o próprio paradoxo da poesia 

moderna, solicitando que a musa lhe ensine um canto que seja “O justo irmão das coisas”. Esse 

verso reporta-se ao mundo sensível dos objetos, em que o sujeito lírico aceita, conforme a teoria 

de Collot (2013a, p. 234), se “transferir para as coisas”, para descobrir nelas “um milhão de 

qualidades inéditas”, das quais ele poderá se apropriar, se conseguir formulá-las, seja 

regressando em forma de “planta”, “pedra”, “parede / Da casa primitiva” ou “murmúrio /Do 

mar que a cercava”.  

 Ao considerar a afirmação de Azevedo (2007) do mar como metáfora da imersão do 

sujeito no seu próprio íntimo, é possível ler “o murmúrio / Do mar” que “cerca” a casa como o 

fechamento do sujeito em si mesmo, representado graficamente pela inserção de uma estrofe 

entre parênteses em que a poeta lança mão de lembranças mais profundas ligadas aos sentidos, 

como é possível observar no poema transcrito acima. 

 No entanto, esse fechamento do sujeito torna-se ainda mais estreito na medida em que 

ele solicita que a Musa lhe ensine o canto “Da janela quadrada / E do quarto branco”. Isto 

porque o sujeito efetua o percurso de fora para dentro – mar /casa /janela /quarto, tendo 

escolhido o cômodo da casa que expressa maior intimidade. Ocorre na esteira teórica de Collot 

(2013a), uma viagem ao “interior das coisas” que, para Ponge, coincide com a “abertura das 

armadilhas interiores” que permitem ao sujeito lançar mão dos limites de sua personalidade 

para se renovar em profundidade. 

 Ao atingir o espaço que é externo ao corpo, o quarto, o sujeito poético avança no sentido 

de adentrar o próprio eu, como forma de introspecção do sujeito. Para isso, escolhe o espelho a 

fim de projetar a própria imagem e o corpo, não o de agora, mas o daquela tarde. Traído pelo 

tempo, o sujeito poético se encontra separado “Do chão e da parede / Da casa primitiva”, porque 

não é capaz do retorno. Sendo consciente disso, deseja, sobretudo, “prender o brilho / Dessa 



177 
 

manhã polida”, a fim de começar o mundo pelo poema e fazer dele a “casa primitiva” em que 

“Docemente os seus dedos/ [...] caiava as paredes /Da casa limpa e branca”. 

O sujeito lírico deseja aprender o canto para encontrar a gênese da criação do poema e 

com ele a perseguição da imanência, a sua vontade e projeto de ver o visível, como lembra 

Gusmão (2005). Pela memória, o sujeito poético guardou a experiência do espanto – a da “casa 

primitiva”- e, por isso, é capaz de reinventá-la, permitindo assim o eterno nascimento do 

mundo, pela gênese do poema.  

Há também uma identificação crescente (de fora para dentro) entre o sujeito e a casa 

que vai tornando-se evidente ao longo do poema, marcando a existência de uma progressiva 

corrente intimista. Ainda assim, o sujeito poético deixa impresso seu desejo de ascese, quando 

na descrição do quarto opta pela claridade e pelo refinamento na descrição: “branco”, cuja 

“manhã polida” torna-se responsável pelas “paredes caiadas” e pela “casa limpa e branca”, 

tentando ir além da memória que caracteriza o informe.  

A descrição dos qualificadores do quarto atua como forte indício da tentativa da poetisa 

de limpar o texto de toda subjetividade, apesar da escolha da casa natal como espaço 

privilegiado e simbólico. Ainda assim, é necessário lembrar que o olho que vê pertence a uma 

subjetividade, escolhendo, segundo Machado (2006), imagens de concretude para melhor falar 

e preservar a realidade.  

 Ainda da primeira parte do livro, o poema em prosa “As grutas” apresenta-se, segundo 

Márcia Barbosa (2001), num dos textos mais exemplificadores em que o real se manifesta como 

alucinação: “quase me cega a perfeição como um sol olhado de frente” (ANDRESEN, 2015, p. 

445). Aqui Sophia apresenta um mundo que se transfigura, refigurado sob o olhar do sujeito 

que busca o “invisível” no “visível”, tal como prevê Collot (2013b) no estudo da paisagem: 

 
Um fio invisível de deslumbrado espanto me guia de gruta em gruta. Eis o mar 

e a luz vistos por dentro. Terror de penetrar na habitação secreta da beleza, 

terror de ver o que nem em sonhos eu ousava ver, terror de olhar de frente as 

imagens mais interiores a mim do que o meu próprio pensamento 

(ANDRESEN, 2015, p. 446). 

 

Esse excesso de luz que cega o sujeito lírico é proveniente do deslumbramento de cada 

coisa que se espanta por ser ela, daí a recuperação do olhar inaugural que vê na manhã o 

“princípio do mundo”, que, por conseguinte, abre o real ao invisível, como é possível entrever 

pelo final do verso: “ver o que jamais se viu”. Esse olhar já estava presente em Poesia, livro de 

1944, nos olhos do “vidente”, cuja visão adivinha o que ainda não pode ser visto. 
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 Em Sophia, conforme ela mesma aponta em “Arte Poética III”, essa devoção ao real 

acaba por consolidar uma poesia de procura pela verdade e, por extensão, por uma relação justa 

com as coisas, a qual se desdobra numa relação moral de procura por uma relação justa também 

com o homem.  

É em virtude disso que Gusmão (2005) afirma a existência de três fatores conjugados 

na poesia de Sophia: a evidência poética, responsável pela criação de uma imagem que se dá a 

ver e é ao mesmo tempo condição de visibilidade. Em segundo lugar, a justeza, que é a forma 

encontrada pela poeta para registrar cada objeto numa “forma justa”, também procurada 

obcecadamente por João Cabral de Melo Neto em O engenheiro e o último fator, a justiça que 

é caracterizada pela preocupação com o social que se apresenta sob uma dicção política que 

Sophia articula poeticamente. Esses fatores já podem ser observados na segunda parte de Livro 

sexto, em que já se encontrar os traços dos desenhos de uma dicção política que, segundo 

Gusmão (2005), não é acidental, já que vem articulada com procedimentos ideo-verbais e 

configurações temáticas próprias. 

 Em “Carta aos amigos mortos”, é possível observar que Sophia escolhe o gênero 

epistolar, de caráter intimista, como meio de veiculação do conteúdo endereçado aos mortos na 

ditadura. Aqui, o conteúdo está impregnado de ressentimento, exprimindo, segundo Clara 

Rocha (1994), a revolta perante um estado social de injustiça, de podridão e de ditadura, e 

elevando como exemplo a vida daqueles que foram vítimas e contra eles lutaram: 

 
Nada me resta senão olhar de frente 

Neste país de dor e incerteza 

Aqui eu escolhi permanecer 

Onde a visão é dura e mais difícil 

 

Aqui me resta apenas fazer frente 

Ao rosto sujo de ódio e de injustiça 

A cidade a cair muro por muro 

E as faces a morrerem uma a uma 

(ANDRESEN, 2015, p. 467) 

 

Aqui se apresenta a segunda vertente da poesia de Sophia: a busca de uma unidade do 

homem com os outros homens. Além do mais, é possível notar, como bem citou Gusmão 

(2005), que os procedimentos ideo-verbais convergem para o não alheamento do sujeito poético 

em relação à situação política do país. Primeiro porque no início do poema ele afirma que não 

irá à procura dos amigos mortos tal como fez Orpheu “[...] tendo escolhido para mim / Estar 

presente aqui onde estou viva”. Segundo porque, se não desce ao Hades, também não sobe ao 

alto de uma torre de marfim, como afirmou a própria poetisa em “Arte Poética III”. 
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 Se na segunda parte apenas se desenhava uma dicção política, na terceira parte de Livro 

sexto, nomeada “As grades”, que chegou a constituir uma Antologia de poemas de resistência 

política em 1970, e que havia sido publicada originalmente como posfácio nesse mesmo livro, 

tem-se efetivamente a busca por justiça, da qual Sophia era desejosa. Poemas como “Porque” 

e “Este é o tempo”, de Mar Novo (1958), também figuraram na Antologia “As grades”, bem 

como o texto que agora faz parte de “Arte Poética III” que consiste em parte do discurso 

proferido em 11 de junho de 1964, data em que Sophia foi laureada com o Grande Prêmio da 

Poesia da Sociedade Portuguesa dos Escritores, em decorrência da publicação de Livro Sexto. 

 Sendo constituído pelo mundo real e sendo fiel, portanto, às dimensões do cotidiano, 

segundo Soares (2000), observamos em Livro sexto um profundo sentimento de missão e de 

responsabilidade com o mundo. Em decorrência disso, não existe o desejo de evasão de uma 

realidade, mesmo que irreconhecível e adversa como se observa em “Pátria”, em que o exílio é 

referenciado apenas como inscrição poética: “Me dói a lua me soluça o mar / E o exílio se 

inscreve em pleno tempo” (ANDRESEN, 2015, p. 479), já que não ocorre de fato, uma vez que 

a poetisa escolhe, nas palavras de Soares (2000), intervir e transformar tudo que afeta a 

essencialidade humana. 

 Em “Exílio”, a figura da pátria é que é posta em exílio, indiciando a culpa dos homens, 

como se pode perceber no verso: “Perdida por silêncio e por renúncia” (ANDRESEN, 2015, p. 

482). Nesse poema,  fica implícito a ideia de que outrora o mar fora meio de repatriamento e a 

luz surge como sinal de lucidez, de abertura e de razão, mas também adquire, sob o signo da 

ditadura, conotação de cerceamento, já que pensar em tempos onde se faz necessário calar, é 

por vezes estar preso em si mesmo: “E a luz que nos rodeia é como grades”. 

 O poema “Data”, que traz uma indicação (à maneira d’Eustache Deschamps), refere-se 

ao modo de fazer poesia do poeta francês da idade média, conhecido pelas baladas de 

versificação francesa do século XVI, sendo a maioria de seus poemas satíricos e dirigidos a 

corruptos e clérigos, os quais ele atacava com afiada sagacidade por considerá-los saqueadores 

de seu país. Se observarmos a poesia de Sophia, encontraremos a mesma lucidez implacável de 

Deschamps em relação ao seu tempo: 

 

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 



180 
 

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 rastro 

Tempo de ameaça 

(ANDRESEN, 2015, p. 483) 

 

O título põe em evidência o quanto o tempo presente apresenta-se marcado pelo medo 

e pela injustiça que compõem “a relação justa com o homem” e, portanto, o modo de ver o 

espantoso sofrimento do mundo. A perseguição do real que efetua essa poesia é marcada pela 

busca da verdade que é violada, sobretudo, por gestos como a “mascarada”, a “mentira” e a 

“traição”.  

 A palavra tempo, repetida insistentemente, ressalta o caráter de temporalidade em que 

o sujeito é posto para viver o mundo destroçado, identificado por um “Tempo de negação” que 

também é tempo de “solidão”, “incerteza” e “medo”. O que se apresenta na perspectiva da 

poetisa é um tempo dúbio, concomitantemente o homem que se apresenta vitimado, apresenta-

se também acovardado: “Tempo de covardia [...] Tempo dos coniventes sem cadastro”. Desse 

modo, Sophia assume uma visão politicamente revolucionária, já que mesmo o tempo de 

negação ainda tem dois lados, o lado dos que se vitimizam e nada fazem, “Tempo de silêncio” 

e o lado daqueles que não se calam, “Tempo de mordaça”. 

 O livro O engenheiro (1945), de João Cabral, foi o livro que marcou o início da claridade 

enigmática na obra do poeta, que busca a limpeza dos excessos e das sombras, tal como Sophia 

de Mello empreendeu em Livro sexto. No poema homônimo, Cabral dá início a sugestão visual 

das coisas, de modo que as coisas que surgem no poema como objetos concretos: “lápis”, 

“esquadro”, “papel”, “desenho”, “projeto” e o “número” se apresentam como ideal de lucidez. 

Na poesia de O engenheiro, de João Cabral, o “sonho” se apresenta sob o significado de 

“interferências do acaso”, conotando a livre expressão dos estados vividos, imagem que na 

poesia de Livro sexto, de Sophia, é exercida pela figura do mar, que consiste na metáfora da 

imersão do sujeito dentro de seu próprio íntimo. Os dois poetas buscando meios de 

transmutação dos estados vividos enveredam-se para uma poética da lucidez, situando o 

processo de escrita no pensamento lúcido, que acaba por instituir a tensão. 

 Cabral institui em O engenheiro os ideais de ausência, lucidez e dureza que vão nortear 

o processo de construção dos poemas em toda sua obra. Se a lucidez comparece sob o ideal de 

claridade, o desejo de instaurar a ausência que será largamente explorado em Psicologia da 

composição comparece não só no apreço às coisas em detrimento da figuração do eu, mas 
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também na “voz que não ouço”, no “poema final que ninguém escreverá”, na “voz clara e 

evidente” e na “pura inércia”, que evidenciam a tentativa de eliminar as marcas da presença do 

eu.  

 A lição de dureza, que João Cabral evidencia na aprendizagem com a pedra, em A 

educação pela pedra, já está demarcada em O engenheiro, como se observa nessa estrofe de 

Melo Neto (2008, p. 47): “Entre nossas pedras / (uma ave que voa, / um raio de sol) / um amor 

mineral, / a simpatia, a amizade / de pedra a pedra / entre nossos mármores / recíprocos”, do 

poema “Primos”, em que o poeta aponta o desdobramento da própria imagem em estátuas, que 

ele nomeia “primos em pedra”, apontando para desejada inércia do eu em poesia. 

 Esse ideal de dureza será reforçado também no poema final do livro “Pequena ode 

mineral”, em que o poeta brasileiro opõe a “desordem da alma” à ordem da pedra: “Procura a 

ordem / que vês na pedra: / nada se gasta / mas permanece” (MELO NETO, 2008, p. 59). A 

ordem da pedra permanecendo “fora do tempo” e atendo-se a “imóvel fala” não incide sobre o 

embate entre o passado e o presente, nem tampouco sobre as “vozes que ferem”, já que se 

configura em “voz de silêncio”. 

  Essas lições são as mesmas que Sophia evidencia em “Reino”, como já foi possível 

elucidar. No poema em questão, ela não só afirma nortear-se pelos ideais de ausência (silêncio), 

lucidez (luz) e dureza (pedra), como também afirma a própria construção de um reino a partir 

deles, tal como fez antes de Sophia o poeta João Cabral se norteando pela “razão construtiva e 

geométrica que gera o projeto técnico de uma máquina e a planta de um edifício traçados a lápis 

e esquadro numa folha de papel”, conforme Nunes (2007, p. 28).  

 A esse ideal de clareza, enquanto ideal de justeza da linguagem, associa-se o ideal de 

justiça na poesia de João Cabral (2008, p. 46), “o engenheiro pensa o mundo justo, / mundo que 

nenhum véu encobre” antecipando a preocupação com o social, que configura uma fiel 

perseguição do real, que se apresenta em livros posteriores de forma mais incisiva. Sophia, 

assim como já havia feito o poeta brasileiro em O engenheiro, conjugou em Livro sexto os 

ideais de justiça e justeza a partir da procura pela verdade. 

 Por fim, o terceiro e último movimento da obra de Sophia, segundo suas relações com 

a obra de Cabral, agrupa Geografia (1967), Dual (1972), O nome das coisas (1977), 

Navegações (1983) e Ilhas (1989), que fecha o ciclo de livros que surgem subsequente à 

influência que a portuguesa recebera de João Cabral de Melo Neto. Geografia, publicado em 

1967, apresenta, desde sua configuração estruturadora, o que caracterizará sua força de centro. 
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De todos os livros escritos até aqui, este é o que apresentará, até o momento, nas palavras de 

Luís Ricardo Pereira (2003), exemplar dimensão criadora.  

O livro é composto por sete seções que colocam em evidência as diretrizes imagísticas 

dele: “Ingrina”, que convoca o espaço de recriação individual, “Procelária”, que faz referência 

às aves oceânicas que anunciam tempestade e que no livro caracteriza-se pelo viés crítico, “A 

noite e a casa”, que se refere ao real interior do sujeito poético. Em seguida, tem-se “Dual”, que 

surge como espaço de confronto de realidade e situações díspares, “Mediterrâneo”, em que a 

poetisa insere pela primeira vez, com maior ênfase, o espaço cultural greco-romano, “Brasil ou 

do outro lado do mar” e “No poema”, em que figuram percepções poéticas do real do sujeito 

tal como ocorre nas “Artes Poéticas I” e II, que originalmente pertenciam à parte final do livro. 

Associa-se a esta linha metafórico-imagística, a ideia de descrição do espaço a partir do 

título Geografia, em que a poetisa passa a ser vista como um cartógrafo, que descreve o espaço 

com exatidão científica. No entanto, esta ideia é desmistificada quando se toma nota de que 

todas as coordenadas espaço-temporais são recriadas mediante a memória mítico-poética do 

sujeito poético. Melhor dizendo, trata-se da inscrição dos espaços de vivência do sujeito, que 

integram e são resgatados por sua memória, caracterizando o aspecto testemunhal identificado 

por Luís Ricardo Pereira (2003) ou uma atitude poética de interpretação onírica. 

Quando se trata da retomada da memória, duas categorias se interseccionam, o espaço 

da imagem recordada e o tempo que esse espaço evoca. No entanto, sabendo que a memória 

não é capaz de resgatar-se de todo e que ressurge fragmentada, a poesia apresentará uma visão, 

segundo Estela Pinto Ribeiro Lamas (1998), caleidoscópica. Versando sobre as imagens 

colhidas pelo ser num espaço vivido e revivido ou ainda interpretado poeticamente, eles 

caracterizando-se pela inscrição de uma vertente onírica.  

Tal como a própria poetisa afirma em “Arte Poética II”, o diálogo com o real acontece 

no momento em que Sophia procura restabelecer a aliança inicial entre o homem e o mundo, 

numa “túnica sem costura” cujo fio não se acha início, nem fim, como sinal de perfeição: 

 

A poesia não me pede propriamente uma especialização pois a sua arte é uma 

arte do ser [...] Pede-me que arranque da minha vida que se quebra, gasta, 

corrompe e dilui uma túnica sem costura. Pede-me que viva atenta como uma 

antena, pede-me que viva sempre, que nunca me esqueça. Pede-me uma 

obstinação sem tréguas, densa e compacta. Pois a poesia é a 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 de janela, ressonância 

das ruas, das cidades e dos quartos, sombras dos muros, aparição dos rostos, 

silêncio, distância e brilho das estrelas, respiração da noite, perfume da tília e 

do orégão (ANDRESEN, 2015, p. 891). 
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Esse encontro com o real e a retomada da aliança original entre o homem e o mundo 

ocorre através da exploração de todos os sentidos em “Ingrina”, uma praia situada junto à aldeia 

da Raposeira, no Algarve, em Portugal, ladeada por Rochas. Nesse espaço a poetisa busca dados 

para a recriação individual, já que a praia descrita, por se apresentar como espaço intermediário, 

nem terra, nem mar, apresenta-se como espaço propício para retorno às origens, segundo Pereira 

(2003) e como se pode observar nos versos: “Por isso trouxe comigo o lírio da pequena praia. 

Ali se erguia intacta a coluna do primeiro dia – e vi o mar reflectido no seu primeiro espelho. 

Ingrina” (ANDRESEN, 2015, p. 497).  

Sophia busca a palavra desalienada que possibilita o entrecruzamento de todos os 

espaços, ou seja, o de Ingrina, enquanto espaço de memória da infância, e o do presente, 

enquanto espaço da escrita e tempo de consciência do passado e, portanto, da ausência que 

começa, pela qual pode-se recomeçar o mundo: “E sobre a areia sobre a cal e sobre a pedra 

escrevo: nesta manhã eu recomeço o mundo” (ANDRESEN, 2015, p. 497), dado que a palavra 

impregnada de subjetividade apenas criaria uma repetição da vivência experimentada pelo 

poeta.  

 O paradoxo efetuado por Sophia da ascese numa poesia que se dita ela própria 

confessionalista, explica-se pela ênfase que Sophia imprime à relação de clareza e trabalho de 

construção. Assim como ocorre com a poesia de João Cabral de Melo Neto, o papel da vivência 

pessoal surge como matéria de poesia, visto que retoma o próprio espaço de vivência do poeta, 

marcando a impossibilidade de se fugir do fator pessoal em poesia. Sendo assim, ele afirma o 

quão difícil é manter o poema isento de si mesmo, quando o objetivo do poeta é a busca pela 

inteireza, metaforizada na desejada imagem da aliança inscrita entre o ser e as coisas. 

Na parte final de Geografia, Sophia retomará a ideia não mais da palavra, mas sim da 

coisa, já que na busca intensa da impessoalização, a poetisa opta por um discurso sobre as 

coisas, que é também um discurso pessoal:  “O meu viver escuta / A frase que de coisa em coisa 

silabada / Grava no espaço e no tempo a sua escrita”. Como se a palavra ganhasse um 

significado original e valesse por si mesmo, os versos de Sophia desprendem-se da expressão 

subjetiva do eu, voltando-se para as coisas.  

Nesse processo, importa não mais o sujeito em si, mas o ser de linguagem: “O meu viver 

escuta / A frase que de coisa em coisa silabada”, ou seja, a frase ecoa independente da figura 

do poeta. Na quinta parte do livro, “Mediterrâneo”, segundo Martelo (2010), em “Epidauro”, 

Sophia fala, ainda que de forma velada, de uma “teoria ordenada das sílabas”: 
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Só poderás ser liberta aqui na manhã d’Epidauro. Onde o ar toca o teu rosto 

para te reconhecer e a doçura da luz te parece imortal. A tua voz subirá sozinha 

as escadas de pedra pálida. E ao teu encontro regressará a teoria ordenada das 

sílabas – portadoras limpas da serenidade (ANDRESEN, 2015, p. 551). 
 

Essa teoria fica expressamente definida, segundo Martelo (2010), quando retomada a 

manhã d’Epidauro em “Arte Poética V”: 

 
E ouvi, no instante seguinte, lá no alto, a minha própria voz, livre, desligada 

de mim. Tempos depois, escrevi estes três versos: 

 

A voz sobe os últimos degraus 

Oiço a palavra alada impessoal 

Que reconheço por não ser já minha 

(ANDRESEN, 2015, p. 898). 

 

Aqui, torna-se evidente, segundo Martelo (2010), a distinção que Sophia faz entre o momento 

de declamar em voz alta os seus versos e o ato de ouvi-los, quando eles regressam em forma de 

“teoria”. Essa voz impessoal ouvida no retorno da própria voz é que permite ao poema se 

desligar da poetisa, das suas vivências, e tocar outras pessoas fora de quando e de onde.

 Ainda segundo a leitura crítica de Rosa Martelo (2010), o ritmo passa a ter destaque na 

imagem criada “A tua voz subirá sozinha as escadas de pedra pálida”. Essa voz outra que Paul 

Valéry (2011, p. 227) chamou de “eu maravilhosamente superior a mim” faz o verso regressar 

livre do poeta que o produziu: “E ao teu encontro regressará à teoria ordenada das sílabas”, 

sendo possível dizer que em Geografia evidencia-se o rigor de criação. 

Sophia parece ter encontrado o modo de contenção da própria subjetividade no rigor de 

construção sem que haja a necessidade do completo apagamento do eu, já que o livro trata de 

inscrever espaços de vivência da própria poetisa, o que implica, desde já, uma presença, uma 

vez que abster-se de uma poesia confessional não significa que essa poesia não implique, em 

sua gênese, a vivência do poeta. Por outro lado, a voz poética impessoal é uma construção 

discursiva, que só pode ser pessoal, subjetiva. 

A inspiração comparece em Geografia, segundo Clara Rocha (1994), pela evocação de 

imagens e sensações da infância, trabalhadas ora sob a presença objetiva da imagem recordada, 

ora sob o sonho e a fantasia sustentados por essa mesma imagem. Daí a necessidade de ascese 

que a própria Sophia de Mello apontou em “Arte Poética I”: “Talvez a arte deste tempo em que 

vivo me tenha ensinado a olhá-las melhor. Talvez a arte deste tempo tenha sido uma arte de 

ascese que serviu para limpar o olhar” (ANDRESEN, 2015, p. 889).  

O poema No Deserto, da parte IV Dual, mostra o esforço de contenção da poetisa para 

se evadir da própria subjetividade a fim de atingir o rigor de criação que empregou no livro: 
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Metade de mim cavalo de mim mesma eu te domino 

Eu te debelo com espora e rédea 

 

Para que não te percas nas cidades mortas 

Para que não te percas 

Nem nos comércios da babilônia 

Nem nos ritos sangrentos de Nínive 

 

Eu aponto o teu nariz para o deserto limpo 

Para o perfume limpo do deserto 

Para a sua solidão de extremo a extremo 

 

Por isso te debelo te combato te domino 

E o freio te corta a espora te fere a rédea te retém 

 

Para poder soltar-te livre no deserto 

Onde não somos nós dois mas só um mesmo 

No deserto limpo com seu perfume de astros 

Na grande claridade limpa do deserto 

No espaço interior de cada poema 

Luz e fogo perdidos mas tão perto 

Onde não somos nós dois mas só um mesmo 

(ANDRESEN, 2015, p. 532). 

 

Neste poema, tal como fez Cabral em “Fábula de Anfion”, do livro Psicologia da 

composição, em que o sujeito poético procura no deserto cenário para fugir do acaso que ele 

considera indomável, como se observa nos versos: “Ó acaso, raro / animal, força / de cavalo” 

(MELO NETO, 2008, p. 65), Sophia busca no mesmo espaço desértico, cenário de fuga: “Eu 

aponto o teu nariz para o deserto limpo / Para o perfume limpo do deserto / Para a sua solidão 

de extremo a extremo”, da “metade” de si mesma que ela considera indomável e com quem 

trava uma luta sobre a folha em branco para inscrever a palavra impessoal: “Metade de mim 

cavalo de mim mesma eu te domino / Eu te debelo com espora e rédea”.  

Numa luta travada entre o sujeito e ele mesmo, o sujeito afirma ser capaz de derrotar a 

si por meio de dois objetos comuns ao uso do controle animal ao qual ele compara a sua metade 

indomável, espora e rédea. Sabendo-se que a espora é o objeto material utilizado para incitar e 

estimular o cavalo e que a rédea funciona como material que freia esse mesmo estímulo, parece 

provável que Sophia não tenha querido anular a inspiração, assim como também não quis João 

Cabral mas, tal como ele, exercer um controle sobre ela no processo de criação. 

Ao se referir a essa metade, “cavalo de mim mesma”, o sujeito poético passa a usar a 

segunda pessoa como se essa metade constituísse um outro. O eu poemático dirige-se a um 

“tu”, justificando o controle do estímulo que ele mesmo instala, a fim de que esse outro, duplo 

dele, seja dominado. O deserto apresenta-se como saída para que cesse não toda forma de 
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estímulo, mas antes para que inspiração e rigor de criação passem a convergir num sujeito uno. 

Daí a necessidade da poetisa de distinguir freio de rédea, “E o freio te corta a espora te fere a 

rédea te retém”, em que o freio seria responsável por fazer cessar a inspiração, enquanto a rédea 

somente a retém, ou seja, não a deixa escapar. 

 A proximidade com a poesia de João Cabral não ocorre em Geografia somente pelo que 

fora mencionado até aqui. Especialmente, na última parte do livro, denominada “No poema”, 

há inúmeros direcionamentos não só à poesia de Cabral como ao seu fazer poético.  A começar 

pelo poema de abertura, “Poesia de inverno”, em que Sophia fala de uma poesia “seca”, feita 

de uma “Escolha / Cuidadosa entre restos” (ANDRESEN, 2015, p. 571):  

 

Pinças assépticas 

Colocam a palavra-coisa 

Na linha do papel 

Na prateleira das bibliotecas 

(ANDRESEN, 2015, p. 571) 
 

Aqui, Sophia anuncia o desejo de resguardar as próprias palavras de qualquer contaminação do 

eu por meio da utilização do instrumento cirúrgico, “pinças assépticas”, tal como fez João 

Cabral, no poema “O sim contra o sim” do livro Serial: 

 

Marianne Moore, em vez de lápis, 

emprega quando escreve 

instrumento cortante: 

bisturi, simples canivete. 

 

Ela aprendeu que o lado claro 

das coisas é o anverso 

e por isso as disseca: 

para ler textos mais corretos. 

 

Com mão direita ela as penetra, 

com lápis bisturi, 

e com ele compõe, 

de volta, o verso cicatriz. 

 

E porque é limpa a cicatriz, 

econômica, reta, 

mais que o cirurgião 

se admira a lâmina que opera. 

(MELO NETO, 2008, p. 273) 

 

João Cabral ao substituir o “lápis” pelo “bisturi” que assim como em Sophia define-se como 

instrumento cirúrgico, descreve a poesia de Marianne Moore como poesia em que a ausência 

do sujeito, efetuada pelo corte, isenta a poesia de confessionalismo. Essa poesia, que Cabral 
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define como poesia “limpa” é construída a partir de “verso cicatriz”, ou seja, aquele que tendo 

sido escrito, foi depois reescrito - “dissecado”.  

Assim como João Cabral, Sophia também busca a poesia “limpa”, fato confirmado pela 

recorrência a instrumentos cortantes, especificamente cirúrgicos. A expressão “palavra-coisa” 

no poema de Sophia também retoma os versos de João Cabral sobre a poesia de Francis Ponge, 

que o poeta brasileiro denomina como “outro cirurgião”: 

 

Francis Ponge, outro cirurgião, 

adota uma outra técnica: 

gira-as nos dedos, gira 

ao redor das coisas que opera. 

 

Apalpa-as com todos os dez 

mil dedos da linguagem: 

não tem bisturi reto, 

mas um que se ramificasse. 

(MELO NETO, 2008, p. 273) 

 

Ainda que adotando outra técnica, diferente, portanto, da técnica de Marianne Moore, 

com a qual Sophia se identifica, Francis Ponge manuseia a palavra, “gira-as nos dedos”, 

definindo-a como “coisa”. Desse modo, a expressão utilizada pela poetisa portuguesa retoma 

também os versos de Cabral sobre a técnica poética de Francis Ponge, que converte palavra em 

coisas.  

 A referência a técnica cirúrgica como procedimento de composição do poema confirma 

o intento de rigor de construção que se dá na obra de Sophia e que ela, por vezes, parece negar. 

Nesse sentido, a poetisa de aproxima da poesia de João Cabral, em quem a técnica de 

composição é uma forma que afirma o desejo de atingir a impessoalidade, ainda que como se 

tem observado essa poesia não se caracterize menos subjetiva que aquela mais centrada na 

expressão direta das vivências do sujeito.  É exatamente a perseguição de uma realidade, 

segundo a leitura de Prado Coelho (1980, p. 22) sobre a poesia de Sophia, que garante a oficina 

alucinada que se produz sob um “excesso de luz” nos dois poetas. 

Em “Escrita do poema”, Sophia, além de remeter-se ao momento da escrita do poema, 

enquanto um real que aparece, não como representação estética, para usar as palavras de Prado 

Coelho (1980), mas como alucinação poética, se expressa como poetisa na perspectiva do que 

propõe Collot (2013a), fora de si: 

 
A mão traça no branco das paredes 

A negrura das letras 
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Há um silêncio grave 

A mesa brilha docemente o seu polido 

 

De certa forma 

Fico alheia 

(ANDRESEN, 2015, p. 573). 
 

A noção de sujeito lírico fora de si é reafirmada em “Poema” pelo verso “O meu interior é uma 

atenção voltada para fora” (ANDRESEN, 2015, p. 575) em que o sujeito poético não se exclui, 

antes afirma estar sua interioridade voltada para o exterior. 

 O segundo livro desse último momento da obra de Sophia com que a poesia de Cabral 

dialoga é Dual, publicado em 1972, que se apresenta dividido em seis partes: “A casa”, 

“Delphica”, “Homenagem a Ricardo Reis”, “Dual”, “Arquipélago” e “Em Memória”. O livro 

abordará ainda a relação justa com o homem, ou o “espantoso sofrimento do mundo”, como se 

observará em poemas como “Camões e a tença”, “Catarina Eufémia” e “A paz sem vencedor e 

sem vencidos”. 

Em Dual, acima de tudo, intensifica-se a expressão rigorosa, entrevista no controle de 

construção por meio da inscrição de um lirismo depurado e pelas formas de apelo à visão 

clarificadora que já vinha se apresentando ao longo de sua obra e, com maior ênfase em 

Geografia, como fica evidente no poema “O Efebo”, de “Arquipélago”: 

 
Claro e esguiamente medido como a amphora 

Como a amphora 

Ele contém um vinho intenso e resinado 

A lucidez da sua forma oculta a embriaguez 

A sua claridade conduz-nos ao encontro da noite 

A sua retidão de coluna preside à imanência dos desastres 

(ANDRESEN, 2015, p. 632). 
 

A figura do Efebo enquanto definição de adolescente, na Grécia clássica, recupera a 

imagem de Antinoos, que em si traz, segundo Cruz (2008), a fusão do dia e da noite, e por 

extensão, a ideia de alucinação. Significa que aquilo que tem excesso de luz, oculta a noite 

responsável por tornar opaco o que a luminosidade deveria revelar. 

 A ideia da alucinação está contida no poema, quando se nota que por traz da lucidez há 

uma “embriaguez”, explicada pelo verso subsequente em que se constrói um paralelismo 

sintático que gera uma correspondência entre símiles; claridade e retidão seriam símiles de 

lucidez e noite, símile de embriaguez. Por isso, é possível observar que não se evidencia uma 

contrariedade entre os símiles, mas antes sua complementação. 

 A invocação da “Musa” surge novamente em Dual, quando Sophia afirma ser o poema 

originário do “subconsciente”, dizendo “A esse “como, onde e quem” os antigos chamavam 
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Musa” (ANDRESEN, 2015, p. 895). Todavia, diferente de Livro sexto, aqui a Musa é invocada 

sob a incumbência de ensinar-lhe o silêncio: 

 
Musa ensina-me o canto 

Imanente e latente 

Eu quero ouvir devagar 

O teu súbito falar 

Que me foge de repente 

(ANDRESEN, 2015, p. 621). 
 

O silêncio reforça a ideia de recolhimento do poeta à própria interioridade, a fim de 

deixar vir à tona a própria voz do poema, ou, dito de outra maneira, é como se o poema fosse 

“ditado” por uma voz intemporal, pelas musas. A ideia do silêncio coincide com a do poeta 

escutador suscitado em “Arte Poética IV”, que compôs anteriormente a parte final de Dual: 

 
Fernando Pessoa dizia: “Aconteceu-me um poema”. A minha maneira de 

escrever fundamental é muito próxima deste “acontecer”. O poema aparece 

feito, emerge, dado (ou como se fosse dado). Como um ditado que escuto e 

noto (ANDRESEN, 2015, p. 895). 

 

Nos trechos que seguem de “Arte Poética IV”, é possível notar que Sophia declara o 

processo de criação como algo espontâneo, ou seja o poema “acontece”, como se a poetisa 

escutasse e escrevesse um poema que lhe é ditado por uma força outra. No entanto, essa ideia 

que é declarada em sua poesia e reiterada em entrevistas, é bastante diversa do que Cabral 

defende sobre a poesia dela: o poema como coisa fabricada. 

 Quando se observa o rigor de construção existente na poesia de Sophia, endossa-se a 

leitura que João Cabral fez da escrita dela em “Elogio da usina e de Sophia de Mello Breyner 

Andresen”, de A educação pela pedra, contrariando as declarações da própria poetisa. Desse 

modo, chega-se à conclusão que em Sophia, o fato do poema se dar como algo ditado que ela 

escuta e anota não exclui a artesania do verso. 

Sophia, ao afirmar que o poema poderá chegar do “subconsciente, um subconsciente 

acumulado, enrolado sobre si próprio” (ANDRESEN, 2015, p. 895), faz uma declaração nos 

antípodas da declaração feita por Cabral sobre a poesia dela. Desse modo, a aproximação entre 

a poesia dos dois poetas parece que redunda justamente do encontro dessas afirmações opostas, 

já que Cabral contrariamente reconhece-se poeta da razão, enquanto Sophia acusa-lhe da 

impossibilidade de banir as forças receptivas, mesmo sendo evidente o processo de construção. 

Na parte II de Dual, nomeada “Delphica”, no poema IV, é possível identificar o processo 

pelo qual Sophia percorre o caminho de Delfos na criação do poema, ou seja, o “caminho 

absoluto”, como entende Ceia (1996): 
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Desde a orla do mar 

Onde tudo começou intacto no primeiro dia de mim 

Desde a orla do mar 

Onde vi na areia as pegadas triangulares das gaivotas 

Enquanto o céu cego de luz bebia o ângulo do seu voo 

Onde amei com êxtase a cor o peso e a forma necessária das conchas 

Onde vi desabar ininterruptamente a arquitectura das ondas 

E nadei de olhos abertos na transparência das águas 

Para reconhecer a anémona a rocha o búzio a medusa 

Para fundar no sal e na pedra o eixo recto 

Da construção possível 

 

Desde a sombra do bosque 

Onde se ergueu o espanto e o não-nome da primeira noite 

E onde aceitei em meu ser o eco e a dança da consciência múltipla 

 

Desde a sombra do bosque desde a orla do mar 

 

Caminhei para Delfos 

Porque acreditei que o mundo era sagrado 

E tinha um centro 

Que duas águias definem no bronze de um voo imóvel e pesado 

 

Porém quando cheguei o palácio jazia disperso e destruído 

As águias tinham-se ocultado no lugar da sombra mais antiga 

A língua torceu-se na boca de Sibila 

A água que primeiro eu escutei já não se ouvia 

 

Só Antinoos mostrou o seu corpo assombrado 

Seu nocturno meio-dia 

(ANDRESEN, 2015, p. 592). 

 

O poema evidencia justamente o que rege a construção da poesia de Sophia e a busca, 

segundo Malheiros (2008), para encontrar o eu perdido num universo estranho e renascer para 

si mesma. Ao buscar recuperar a harmonia perdida é que surgem os motivos marinhos: “mar”, 

“areia”, “conchas”, “ondas”, “águas”, “anémona”, “rocha”, “búzio”, “medusa” e “sal”, como 

dados do real a partir dos quais o sujeito lírico se inspira não só para escrever o poema, mas 

para inscrever a si mesmo: “Onde tudo começou intacto no primeiro dia de mim”.  

O sujeito ao viver com “êxtase a cor o peso e a forma necessária das conchas”, quer com 

isso reforçar a ideia de ensimesmamento, ideia reiterada pela expressão que antecede o verso, 

“Enquanto o céu cego de luz (...)”, que aponta para uma claridade que no seu excesso de luz 

causava efeito contrário. Paradoxalmente é com esses mesmos elementos do real que o sujeito 

poético aprende a lição de poesia, ou seja, a necessidade de desintegrar-se tal como a 

“arquitetura das ondas” para que o poema diga por si.  
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Desse modo, o sujeito também aprende a lição de transparência da água do mar, que 

permite “reconhecer a anémona a rocha o búzio a medusa”, para que ele não seja visto no texto 

poético cujo “eixo recto / Da construção possível” deve ser fundado no sal e na pedra. No sal, 

porque é um elemento corrosivo e ensinará enquanto lição poética a sua necessidade de auto 

corrosão, ainda que ele não desapareça de todo do poema e na pedra porquanto ela é a única 

capaz de insolubilidade, tal como o poeta deve posicionar-se frente ao processo de escrita. 

 No poema, o sujeito poético insere o desejo de encontrar o que Ceia (1996) chama de 

“caminho puro e absoluto” da poesia que é o Caminho de Delfos. Delfos é uma cidade 

considerada o centro do universo graças a um mito que narra a busca de Zeus pelo ponto médio 

da terra. Segundo a narrativa, Zeus enviou duas águias de extremos opostos do mundo, uma 

voando em direção a outra, e, então, pode delimitar esse local. Essa narrativa mítica é 

convocada pelos versos: “acreditei que o mundo era sagrado / E tinha um centro / Que duas 

águias definem no bronze de um voo imóvel e pesado”. 

 Contudo, o sujeito poético afirma que na sua chegada a Delphos, encontra o “palácio 

disperso e destruído”, referência à destruição do templo do deus Apolo e ao consequente fim 

da importância do Oráculo de Delfos expresso pelo verso “A língua torceu-se na boca de 

Sibila”, que faz referência direta ao primeiro oráculo de Delfos, assim nomeado. O oráculo 

délfico tendo guiado e conduzido a história do mundo antigo, teve seu fim com a chegada dos 

Romanos que sendo cristãos, não tinham interesse em consultá-lo, ao contrário dos reis 

macedônicos, Felipe II e Alexandre I, que alcançaram enorme reputação na Grécia antiga, 

consagrando-se em decorrência das provisões do oráculo. 

  A única dualidade encontrada pelo sujeito em Delfos na ocasião de sua chegada é a 

imagem de Antinoos, que em poema posterior Sophia definirá como “unidade inteira” por fazer 

referência à relação catamita, ou seja, relação de pederastia entre dois homens no mundo antigo. 

Essa “unidade inteira” que Sophia identificará no poema VI (Antinoos de Delphos) é definida 

poeticamente como um corpo que se apresenta como um “nocturno meio-dia”, que, segundo 

Malheiros (2008), caracteriza-se por apresentar a presença simultânea da noite dionisíaca e da 

claridade apolínea, por conseguinte união do caos e do cosmos, materializada na personagem. 

Sophia consegue exemplificar na imagem de Antinoos o que é o caminho de Delphos, a imagem 

do absoluto, que é também o que busca para a sua poesia. 

 Em Dual, pode-se dizer que Sophia não busca uma dualidade no sentido de existências 

dispares de contrários, mas sim uma dualidade que visa à unidade, a busca da integração, da 

unificação, ou seja, da aliança universal a partir da união de elementos antagônicos. De modo 
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que quando Sophia afirma, “É preciso que eu deixe o poema dizer-se” (ANDRESEN, 2015, p. 

895), ela não se refere ao puro estado poético que dita a poesia, como se ela mesma fosse um 

poeta inspirado e que o poema se desse pronto, mas refere-se à necessidade de fazer “desabar a 

sua própria arquitetura”.   

O nome das coisas, publicado em 1977, constitui um livro composto por uma datação 

dividida em três períodos, a primeira de 1972-73, a segunda situada entre 1974-75 e a terceira, 

embora não venha precedida de data ao incluir alguns poemas de 1976, situa-se provavelmente 

num período posterior. Desse modo, o livro se apresenta resultante de três tempos de escrita 

articuláveis com a história política da sociedade portuguesa, o que antecede o período que 

marca a Revolução dos Cravos e o que se apresenta posterior a essa mesma revolução, 

retomando, ainda que de forma velada, o projeto de manter uma relação justa com o homem e 

projetar o espantoso sofrimento do mundo. 

 Segundo Ceia (1996), numa entrevista concedida a José Carlos de Vasconcelos, Sophia 

afirma que sempre gostou da geometria sob a qual o livro em estudo parece ter sido construído. 

Primeiramente é preciso considerar que o poema de abertura do livro, “Cíclades”16, constitui 

um preâmbulo e, segundo Martelo (2010), estabelece as linhas bases sob as quais O nome das 

coisas estrutura-se, partindo de aproximações entre a poesia de Fernando Pessoa, conforme 

sugere o parêntese que ao título se acrescenta. 

 A inscrição da obra de Sophia na tradição de modernidade citada sobrevém, segundo 

Rosa Martelo (2010, p. 38), pela celebração do “poema arquitetura” tal qual o de Fernando 

Pessoa, da “justeza”, da “exploração de uma condição de impessoalidade anti-lírica” e da 

“construção de imagens perceptivas” que Pessoa valorizava em Cesário Verde, ou seja, aspectos 

da modernidade da obra de Pessoa que também se identifica na obra de Sophia e com as quais 

ela torna mais evidente os traços que definem o rigor de construção na sua poesia.  

 Sem se tratar de mera coincidência, já que existem aproximações entre o fazer poético 

de Fernando Pessoa e João Cabral de Melo Neto, apesar das restrições do brasileiro à poesia de 

Pessoa, pode-se afirmar que as linhas estruturantes de O nome das coisas convergem para linhas 

de criação poética também sustentada por João Cabral. No entanto, embora haja essa 

convergência entre as duas linhagens de composição, há também uma divergência relevante nas 

poesias de Sophia e João Cabral em relação à poesia de Fernando Pessoa.  

                                                           
16 Refere-se ao grupo de ilhas do mar Egeu, onde se situa a pequena ilha de Delos, que serviu de santuário de 

Apolo na Antiguidade Clássica, e é considerada o berço desse deus. A história de Delos está intimamente ligada a 

Apolo, o deus do sol. A ilha é pequena, rochosa, desértica e banhada de luz do amanhecer ao anoitecer, pois 

nenhuma vegetação ou montanha produz sombras.  
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Essa diferença consiste no fato de haver, segundo Martelo (2010), uma estratégia de 

presentificação do real, que está ausente na poesia de Fernando Pessoa e que permite a 

construção de uma poesia essencialmente discursiva e fiel a busca poética, ainda que percorra 

fatos circunstanciais identificáveis. O que permite situar a poesia de Sophia, tal como ocorre 

com o poeta brasileiro, ao mesmo tempo, sem gerar contradições, no plano do mundo social e 

no mundo da experiência poética. 

Em O nome das coisas é possível encontrar o rigor da criação solar associado à 

preocupação com o espantoso sofrimento do mundo, já acusado desde obras da maturidade e 

que também podem ser entrevistas em O engenheiro, de João Cabral. Vigora, tal como se 

observa no poema de Cabral, a racionalidade do engenheiro projetista sustentada pela 

concretude e pela geometria, que se atrela a uma postura “justa”, igualmente estimável na vida 

em relação ao ser humano: 

 
A luz, o sol, o ar livre 

envolvem o sonho do engenheiro 

O engenheiro sonha coisas claras: 

Superfícies, tênis, um copo de água. 

 

O lápis, o esquadro, o papel; 

o desenho, o projeto, o papel; 

o engenheiro pensa o mundo justo, 

mundo que nenhum véu encobre 

(MELO NETO, 2008, p. 46). 

 

Em “Lagos I”, apresenta-se uma dupla referência espacial. A primeira referindo-se à 

cidade portuguesa do distrito de Faro, região e sub-região do Algarve, apresentando-se como 

cidade ligada historicamente aos descobrimentos portugueses e tendo se tornado um dos mais 

atrativos centros turísticos da região. A segunda referência remetendo a existência de uma outra 

Lagos, que o sujeito lírico identifica como também sendo “Virada para o mar” (ANDRESEN, 

2015, p. 667). Esta segunda referência retoma uma cidade localizada ao sudoeste da Nigéria, 

na costa do Atlântico, caracterizando-se como a segunda maior cidade africana do país.  

Logo após mencionar a cidade de Lagos, localizada na Nigéria, o sujeito poético cita a 

figura de Leopoldo Sedar Senghor, que, além de ter sido presidente do Senegal por um extenso 

período de tempo, foi também escritor e ideólogo, vindo a desenvolver entre as duas Guerras 

Mundiais o conceito de Negritude, movimento literário que se caracterizava por exaltar a 

identidade negra. Para ele, é lamentável o impacto negativo que a cultura europeia teve junto 

das tradições africanas. Assim pode-se entrever o conceito de “justeza” que se observa em O 

engenheiro de Cabral e que também se encontra na poesia de Sophia.  
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A presentificação do real, realizada por meio da exploração do social, encontra-se 

presente em “Lagos II”, já que, segundo Malheiros (2008), nesse poema é possível observar 

que se existe um sentimento de realização em virtude do fim do período da ditadura em 25 de 

abril de 1974, existe também um sentimento de frustração por não ter conseguido alcançar a 

estabilidade que se esperava. Isto porque a esse acontecimento se segue um período de grande 

agitação social, militar e política, marcado por manifestações, ocupações, governos provisórios 

e confrontos militares que só terminaram em 25 de novembro de 1975. 

 
Ou poderemos Abril ter perdido 

O dia inicial inteiro e limpo 

Que habitou nosso tempo mais Concreto 

 

Será que vamos paralelamente  

Relembrar e chorar como um verão ido 

O país linear e transparente 

 

E sua luz de prumo e de projecto? 

(ANDRESEN, 2015, p. 684). 

 

É a partir da matéria residual da experiência política e social, a qual a poetisa vive e que ela 

identifica “Como projecto falhado e abandonado” (ANDRESEN, 2015, p. 685), que o sujeito 

poético expõe sua frustração frente à “fraude” que não permite ao país atingir a inteireza. Dessa 

maneira, insurge em O nome das coisas um ideal de construção que emerge como forma de 

aprofundar o traço de impessoalidade em sua poesia. 

 Tal como em O engenheiro, de Cabral, que projeta o mundo sob “O lápis, o esquadro, 

o papel; / o desenho, o projeto, o número”, a Marina de Lagos, situada na Bacia de Lagos, junto 

ao Centro Histórico da cidade, compõe uma estrutura de alto planejamento que abrange área de 

embarcações de recreio para quem deseja conhecer o Algarve pelo mar, zonas comerciais, 

restaurantes e hotéis, bem como espaços residenciais, espaços verdes e de lazer. O projeto 

inicial foi desenvolvido por Gonçalo Byrne e posteriormente ampliado com espaços exteriores 

por João Nunes e Carlos Ribas, todos arquitetos.  

Com base nisto, verifica-se as colocações do sujeito lírico em “Lagos I” sobre a cidade 

ideal, a cidade projetada: 

 

Na nitidez de Lagos onde o visível 

Tem o recorte simples e claro de um projecto 

O meu amor da geometria e do concreto 

Rejeita o balofo oco da degradação 

 

Na luz de Lagos matinal e aberta 

Na praça quadrada tão concisa e grega 
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Na brancura 

Da cal tão veemente e directa 

O meu país se invoca e se projecta 

(ANDRESEN, 2015, p. 667). 

 

Análogo ao “engenheiro que sonha coisas claras” (MELO NETO, 2008, p. 45), que 

projeta sob a “luz” e o “sol” a cidade modelo do sujeito lírico, Lagos também é uma cidade de 

“recorte simples e claro”, que se projeta sob a nitidez de uma nova forma do visível. Em “Lagos 

II”, também será possível identificar esse mesmo ideal de cidade projeta, sob a claridade, sob o 

rigor solar e a concretude: 

 

                          Lagos onde reinventei o mundo num verão ido 

Lagos onde encontrei 

Uma nova forma do visível sem memória 

Clara como a cal concreta como a cal 

Lagos onde aprendi a viver rente 

Ao instante mais nítido e recente 

 

Foi um país que eu encontrei de frente 

Desde sempre esperado e prometido 

O puro dom de ter nascido 

E o sol reinava em Lagos transparente 

(ANDRESEN, 2015, p. 683). 
 

Aqui fica expressa a forma projetada sob a vontade do homem que se ergue contra a 

desordem da memória, uma vez que Lagos faz parte do resgate dos grandes espaços da infância 

contra a história. Esse fato fica expresso pela própria história de Lagos, uma vez que, embora 

inicialmente tenha se destacado pelo fato de estar historicamente ligada aos descobrimentos 

portugueses, somente nas décadas finais do século XX e início do século XXI, a cidade ganhou 

um ritmo acelerado e adquiriu o status que possui hoje em virtude da renovada arquitetura que 

ganhou: o centro histórico com a criação da Marina de Lagos.  

 Desse rigor construtivo que emerge tanto de O engenheiro, de Cabral, quando da cidade 

de Lagos, de Sophia, surge o mundo da experiência poética. Em O engenheiro, segundo 

Merquior (1972), apesar da celebração da lucidez, o poema não se ergue contra a inspiração, 

mas a considera válida quando ativa. Isto significa que quando acolhida pelo poeta e 

transformada conscientemente, os sonhos inspiram o poeta, tal como fizeram com o engenheiro, 

de forma que ambos projetarão o mundo criticamente.  

 Em Sophia, a inspiração advém da própria memória de Lagos enquanto espaço idílico 

da infância, que é subjugada depois pela própria mudança que a cidade sofre ao receber uma 

nova roupagem através da arquitetura planejada que ocorre tempos depois.  Assim, o lirismo 
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nas poesias de O nome das coisas, para usar as palavras de Prado Coelho (1980), emerge de 

uma depuração lógica, ou seja, da necessidade de ascese: 

 

A precisa limpidez de Lagos onde a limpeza 

É uma arte poética e uma forma de honestidade 

Acorda em mim a nostalgia de um projecto 

Racional limpo e poético 

(ANDRESEN, 2015, p. 667). 
 

Essa limpidez surge da necessidade de reconstruir o mundo e qual outro modo o poeta 

pode reconstruir o mundo senão pela palavra? O projeto ao qual o sujeito poético se refere, 

conforme se observa nos versos: “Acorda em mim a nostalgia de um projecto / Racional limpo 

e poético”, proclama a construção de um mundo novo que é análogo ao projeto poético racional 

do poeta. Esse rigor de construção e essa racionalidade conduz a um “mundo justo, / mundo 

que nenhum véu encobre” (MELO NETO, 2008, p. 46) tanto em O engenheiro quanto em O 

nome das coisas: 

 

Sei que seria possível construir o mundo justo 

As cidades poderiam ser claras e lavadas 

Pelo canto dos espaços e das fontes 

O céu e o mar e a terra estão prontos 

A saciar a nossa fome do terrestre 

A terra onde estamos – se ninguém atraiçoasse – proporia 

Cada dia a cada um a liberdade e o reino 

- Na concha na flor no homem e no fruto 

Se nada adoecer a própria forma é justa 

E no todo se integra como palavra em verso 

Sei que seria possível construir a forma justa 

De uma cidade humana que fosse 

Fiel à perfeição do universo 

 

Por isso recomeço sem cessar a partir da página em branco 

E este é meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo 

(ANDRESEN, 2015, p. 710). 
 

O poema parece se explicar por aquilo que Gusmão (2005) chama em seu artigo de 

evidência poética, o que significa que a partir da exploração da expressão “forma justa”, o 

sujeito poético, remete-se simultaneamente tanto ao significado de justiça, no sentido de 

retomar o aspecto político que atravessa o livro, quanto ao significado de justeza, portanto, de 

adequação da forma poética construída pelo poeta. 

O poema acima reafirma a cidade de Lagos como cidade sacralizada, segundo Malheiros 

(2008), uma vez que somente ela consegue atingir a “forma justa” que o sujeito poético evoca 

para o mundo, afirmando por contraponto a realidade como um mundo doente, já que por 
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natureza “a própria forma é justa”.  Desde então, o sujeito poético começa a estabelecer um 

paralelo entre cidade /palavra e universo /verso, dizendo que se assim como a cidade, a palavra 

for fiel à perfeição do verso, então o poeta atingirá a “forma justa” tão almejada em poesia. 

 Se a construção de um “mundo justo” deve, segundo o sujeito poético, ocorrer a partir 

d’ “As cidades [que] poderiam ser claras e lavadas / pelo canto dos espaços e das fontes”, a 

construção do poema se dará também a partir dessa mesma limpidez e claridade. Ambas 

representadas pela folha em branco, “Por isso recomeço sem cessar a partir da página em 

branco”, a partir da qual o poeta executa seu ofício, recomeçando o mundo, pelas palavras, em 

vista disto pelo nome das coisas. 

 Em Navegações, publicado em 1982, desenha-se com maior ênfase o que já fora 

entrevisto nos livros anteriores de Sophia, contudo sob uma linha épica que prima pela 

descoberta de um povo sem deixar de primar pela descoberta de si. Delineia-se em Navegações 

o descobrimento exterior, do mar, e interior, da alma. Sophia efetua, segundo Malheiros (2008), 

uma navegação sem mapas, ocasionando a desocultação e o descobrimento do ser sob um 

caráter genesíaco, próprio da descoberta. 

 Por meio do prefácio de Navegações é possível afirmar aquilo que a própria poetisa 

deixa entrever: que o livro é escrito a partir das primeiras impressões do real captadas pelo 

olhar, misturadas à imaginação e ao maravilhamento. O livro é dividido em três partes, a 

primeira composta pelo poema preambular “Lisboa”, a segunda nomeada “As ilhas” composta 

por sete poemas e a terceira, nomeada “Deriva”, é composta por dezessete poemas.  

O poema preambular, “Lisboa”, anuncia a abertura de uma linha épica porque se 

delineia como cidade portuária de onde saiam os navios para as grandes navegações: 

 

Porque digo 

Lisboa com seu nome de ser e de não-ser 

Com seus meandros de espanto insônia e lata 

E seu secreto rebrilhar de coisa de teatro 

Seu conivente sorrir de intriga e máscara 

Enquanto o largo mar a Ocidente se dilata 

Lisboa oscilando como uma grande barca 

(ANDRESEN, 2015, p. 719). 
 

Segundo Malheiros (2008, p. 207), Lisboa apresenta-se no poema de Sophia como 

cidade “construída em cima da saudade e da heróica partida da descoberta”, por isso ao mesmo 

tempo em que se afirma também se nega: “Lisboa com seu nome de ser e de não-ser”. 

Navegações caracteriza-se como a epopeia do olhar, “Digo o nome da cidade / - Digo para ver” 

(ANDRESEN, 2015, p. 719), em que se mistura o olhar histórico com o olhar pessoal do sujeito. 
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 As navegações de Sophia criam-se baseadas “fundamentalmente no olhar, n’aquilo a 

que os gregos chamavam aletheia, a desocultação, o descobrimento” (ANDRESEN, 2015, p. 

752), ou seja, pelo desvelamento que começa pela nomeação. Na primeira parte do livro, “As 

ilhas”, há uma revelação luminosa e inicial da descoberta que extingue a “memória” enquanto 

unidade turva e pouco delineada das coisas como se observa no poema que segue: 

 
Navegávamos para Oriente – 

A longa costa 

Era de um verde espesso e sonolento 

 

Um verde imóvel sob o nenhum vento 

Até à branca praia cor de rosas 

Tocada pelas águas transparentes 

 

Então surgiram as ilhas luminosas 

De um azul tão puro e tão violento  

Que excedia o fulgor do firmamento 

Navegado por garças milagrosas 

 

E extinguiram-se em nós memória e tempo 

(ANDRESEN, 2015, p. 723). 

 

No poema a navegação tem início em águas verdes e “sonolentas”, ou seja, turvas e 

marcadas pelo sentido oculto das coisas inertes. A transparência, o branco e a luminosidade no 

poema dão início a uma navegação marcada pela lucidez. O maravilhamento com o real 

descoberto em “As ilhas” está transcrito na poesia de Sophia por meio da descrição repleta de 

luz e cores, retomando a linhagem que é própria da poesia andreseana do “espantoso esplendor 

do mundo”, anunciado em “Arte Poética III”: 

 

Ali vimos a veemência do visível 

O aparecer total exposto inteiro 

E aquilo que nem sequer ousáramos sonhar 

Era o verdadeiro 

(ANDRESEN, 2015, p. 727). 
 

Dentre a aventura da descoberta “a mais incrível - / Viver a inteireza do possível” 

(ANDRESEN, 2015, p. 725), Sophia explora a navegação da alma e o descobrimento interior 

na busca da inteireza do ser. Dessa forma, a captação do real pelo olhar do sujeito em 

Navegações parece ser o meio encontrado pela poetisa para circunscrever a própria 

subjetividade. 

 Sophia não individualiza, como afirma Souza (2011), a epopeia do olhar, já que descreve 

um feito coletivo e, portanto, histórico. O espantoso esplendor do mundo suscitado por Sophia 

também é entrevisto na descoberta dos navegadores já que eles “Navegavam sem o mapa que 
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faziam” (ANDRESEN, 2015, p. 728), isto é, à deriva. Como o próprio subtítulo do livro 

descreve e como explica Souza (2011), eles iam cartografando o desconhecido e desenhavam 

o mapa a partir do espanto inicial. Souza (2011) identifica no poema VI, de que faz parte o 

verso supracitado, uma fissura na alma daqueles que navegavam, identificada pela memória, 

pela história, ou seja, pela tradição.  

Considerando que, para Sophia, o tempo histórico e a memória, como já foi exposto em 

análise dos livros anteriores, constituem um tempo dividido, algo que antes ela nega que deseja 

afirmar, o poema em questão apresenta o passado conquistado pelas navegações como um 

tempo superado, como fica entrevisto nestes versos: “Os homens sábios tinham concluído / Que 

só podia haver o já sabido: / Para a frente era só o inavegável” (ANDRESEN, 2015, p. 728). 

A referência ao “inavegável”, citado pelo sujeito poético vai abrindo precedente à 

segunda parte de Navegações – “Deriva”, que se caracteriza no poema pelo verso: “Trêmula a 

bússola tacteava espaços” (ANDRESEN, 2015, p. 728), indicando o quanto esse “inavegável” 

é só um momento que antecede o encontro com as “costas luminosas”, como se observa no 

poema VII: 

 

Outros dirão senhor as singraduras 

Eu vos direi a praia onde luzia 

A primitiva manhã de criação 

 

Eu vos direi a nudez recém-criada 

A esquiva doçura a leve rapidez 

De homens ainda cor de barro que julgaram 

Sermos seus antigos deuses tutelares 

Que regressavam 

(ANDRESEN, 2015, p. 739). 
 

Descaracterizando o discurso instituído da história, o sujeito poético afirma recomeçar 

o mundo pela poesia, como fica entrevisto no verso: “A primitiva manhã da criação”. Essa 

recriação cumpre-se desligada do contexto das “singraduras” em seu sentido lato, já que o 

vocábulo significa “caminho percorrido em um único sentido”. A poesia cria-se a partir de uma 

“nudez recém-criada”, que se “esquiva da doçura”, ou seja, abstém-se da emotividade 

exacerbada, própria à poesia lírica de tradição subjetivista e, portanto, desligada dos feitos 

históricos e da memória.   

 Ilhas, publicado em 1989, será o livro que com mais evidência a tentativa de construir 

uma poesia objetiva. Segundo Clara Rocha (1990), a poesia de Ilhas configura-se como 

antipoesia, uma vez que se constrói sob o paradigma de negatividade, consequência de um 
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mundo em ruínas e que, por isso, aparece privado da claridade e luminosidade apolínia que 

domina quase toda a poesia de Sophia.  

 O conceito de antipoesia que se aplica a Ilhas, segundo Clara Rocha (1990), justifica-se 

pela permanência da poesia contra um tempo real cada vez mais opressivo, tornando o verso 

estilhaços, reflexo na forma do que o mundo rendido à violência ocasiona. Assim, a poesia se 

ergue silenciosa e, ao mesmo tempo, requerendo ao poeta o papel de vidente, convocado em 

Poesia, único capaz de antecipar pela poesia a unidade e a perfeição do mundo, que no momento 

apresenta-se como que “destroçado pelas fúrias”.  

 A aproximação que esse livro apresenta com o fazer poético de João Cabral de Melo 

Neto, não se sustentar só pela tentativa do poeta em despersonalizar-se, mas também por fazer-

se antipoesia, num mundo em que a poesia em si já não encontra mais lugar, assinalando a 

ruptura com o lirismo tradicional e, em decorrência disto, elucidando mais e melhor o processo 

de construção do poema. Nesse livro, Sophia também enfatizará a “visualidade alucinada”, 

caracterizada pela noite contida no excesso de lucidez, que destrói a obviedade que a 

luminosidade deveria ocasionar. 

 O primeiro poema, “Epidauro 62”, da primeira parte de Ilhas retoma os versos citados 

em “Arte Poética V”, em que Sophia conta a experiência que teve em Epidauro ao colocar-se 

no centro do teatro, para declamar, em voz alta, o princípio de um poema. Ao ressoar, a poetisa 

pôde ouvir a própria voz “livre”, que tal como se observa em Ilhas ela não reconhece em 

decorrência da impessoalidade alcançada: “Oiço a voz subir os últimos degraus/ Oiço a palavra 

alada impessoal/ Que reconheço por não ser já minha” (ANDRESEN, 2015, p. 757). 

Diferente do poema que figura em “Arte Poética V”, em Ilhas não se observa o caráter 

testemunhal do relato pessoal da poetisa e isso acentua ainda mais a afirmação da 

impessoalidade da palavra poética que o poema do primeiro texto já trazia. Quando a poetisa 

se posiciona como um outro ao dizer: “Oiço a voz subir os últimos degraus”, ela abre-se à 

alteridade e a poesia surge, nas próprias palavras de Sophia, como “respiração das coisas, o 

nome deste mundo dito por ele próprio” (ANDRESEN, 2015, p. 898). 

Partindo sempre da construção da identidade dos contrários, Ilhas, diferente do que se 

poderia supor, não abole nenhuma das realidades opostas com que se constrói, instituindo a 

tensão como base de construção do livro. Em “O sol o muro o mar”, Sophia reunirá essas 

realidades dispares já que reconstrói o mundo destroçado: 

 
Pequenas cidades: muros caiados e recaiados para manter intacto o alvoroço 

do início. 

Ruas metade ao sol metade à sombra. 
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Janelas com as portadas azuis fechadas: violento azul sem nenhum rosto. 

Lugares despovoados, labirinto deserto: ausência intensa como o arfar de um 

toiro. 

Exterior exposto ao sol, senhor dos muros dos pátios dos terraços. 

Obscuros interiores rente à claridade, secretos e atentos: silêncio vigiando o 

clamor do sol sobre as pedras da calçada. Diz-se que para que um segredo não 

nos devore é preciso dizê-lo em voz alta no sol de um terraço ou de um pátio. 

Essa é a missão do poeta: trazer para a luz e para o exterior o medo 

(ANDRESEN, 2015, p. 791). 
 

A ideia de reconstrução do mundo pelo olhar do poeta como vidente, o único capaz de 

antecipar a inteireza e a perfeição do mundo no momento das “sombras”, remete à escrita da 

poesia. Esse olhar que apreende o real como “pequenas cidades”, “ruas”, “Janelas com portadas 

azuis fechadas” e “Lugares despovoados, labirinto deserto”, caracterizando-se por imagens 

perceptivas, captadas pelo poeta e que se unem a um excesso de luz, como é afirmado no verso: 

“Obscuros interiores rente à claridade”.  

No poema de Sophia, o sujeito lírico parece afirmar que o papel do poeta consiste 

justamente em ocasionar essa “alucinação”, criar condições para que através da razão se explore 

tudo que é próprio da “noite”, compondo um conceito de alucinação diverso daquele que se 

depreende do existente no poema “Dedicatória da segunda edição do ‘Cristo Cigano’ a João 

Cabral de Melo Neto” e em “Cesário Verde”. 

 Em Sophia, o poeta precisa conhecer a “noite” para trazê-la para o exterior a fim de que, 

iluminada, possa-se desvendar o segredo. Se os muros são capazes de delimitar a visão do poeta, 

Sophia o coloca num espaço privilegiado, “no promontório” em que “o muro nada fecha ou 

cerca”. De lá é possível observar o “muro branco entre a sombra do rochedo e as lâmpadas das 

águas” (ANDRESEN, 2015, p. 792), ou seja, somente o poeta reconhece a lógica que há no 

lírico, segundo as considerações críticas de Prado Coelho (1980), já que a alucinação provém 

do curto circuito entre a apreensão do real e o exercício de lucidez do poeta para manter a 

transparência do eu. 

 Desta forma, é possível notar que Sophia, assim como João Cabral de Melo Neto, 

também é sujeito das circunstâncias da alucinação. Caracterizando a noite contida no excesso 

de lucidez, que a poetisa identifica na poesia dele: “Mas a sua arte não é só / Olhar certo e 

oficina / E nele como em Cesário / Algo às vezes se alucina” (ANDRESEN, 2015, p. 810), 

ainda que essa alucinação se dê de forma diferente. 

 Ilhas se configura nessa perspectiva como momento que, ao abordar diretamente a 

referência à realidade, desdobra-se, segundo Joaquim Manuel Magalhães (1999), a uma outra 

realidade: convoca realidades passadas, sejam elas momentos pessoais vividos na intimidade 
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ou aqueles que se deram na relação com o outro. Isto explica a quantidade de poetas, pintores 

e influências poéticas citadas por Sophia no livro, a fim de apreender o modo como artistas e 

poetas, aos quais a poetisa se liga em decorrência do processo de construção artística, alcançam 

a antipoesia requerida pela modernidade.  

No entanto, a força mestra do livro que o liga à oficina de João Cabral está contida 

justamente no fato de Sophia afirmar que o poeta “Diz o que viu / E o sol do que olhou para 

sempre o aclara” (ANDRESEN, 2015, p. 818). Ainda que sua poesia seja construída de imagens 

perceptivas e de memória, o sujeito, ao atingir a desejada inconsciência de si mesmo, 

alcançando a despersonalização, ao falar do real, recorta o que a nitidez abstrata o deixou 

apreender.  

Depurando o real, surge a alucinação como essência desse mesmo real, que por ser 

lírico, encontra sua correspondência no simbólico que emerge da depuração lógica dessa mesma 

realidade. Por isso, Prado Coelho (1980) ao dizer que a alucinação não cabe no simbólico em 

decorrência da lógica utilizada, afirma que todo excesso é podado, como se pode confirmar a 

partir de Joaquim Manuel Magalhães (1999, p. 45): 

 

Não importa agora entrar nas questões da “arte de memória” a que se pode 

prender a eloquência e a retórica da poesia; nem nas indicações que enviam às 

musas e às teorias gregas da inspiração e da mimésis. Importa sobretudo reter 

a força de um dos sentidos (e, por ela, dos sentidos) sobre que assenta a 

possibilidade referencial da poesia, de que Sophia não quer, em “Cesário 

Verde” deixar de evocar um dos cimeiros instituidores, entre nós, de um 

lirismo “de realidade”. 
 

Os últimos livros publicados por Sophia, Musa (1994) e O búzio de cós e Outros  

poemas (1997), pertencem já a um movimento de produção que caracteriza à fase final de sua 

Obra poética, sendo, portanto, excluídos da análise que aqui se realiza. Além de que sabendo-

se que Ilhas apresenta-se como ponto máximo da afirmação e evidencia da influência exercida 

por João Cabral e Cesário sobre a produção poética da poetisa, torna-se desnecessário o 

prolongamento da análise, que já cumpriu até a leitura de Ilhas o seu intento, o de elucidar os 

meandros pelo qual a poetisa supera a subjetividade instituída como característica central da 

lírica, construindo uma poesia de tensão em que nega-se a ideia da inclusão de uma claridade 

que remeta exclusivamente à razão, visto ser a alucinação uma “noite” que se diz por trás do 

excesso de luz. 

  

3.2 Estudo da paisagem: Pernambuco em João Cabral e o Algarve em Sophia  
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Na direção que se persegue nesta pesquisa, propõe-se observar como os poetas 

reconfiguram, o poema como paisagem, diga-se o sertão nordestino, em João Cabral de Melo 

Neto e o Algarve, em Sophia de Melo Breyner Andresen. Considerando o descentramento do 

eu pela espacialização na linguagem, a partir da representação dessas duas realidades exteriores 

pautadas na memória da infância dos poetas, que pela tradição se apresenta como tema 

estritamente lírico, é que se observa como se descortinou a crise da figuração romântica, cuja 

tensão causada por essa dubiedade caracteriza, segundo Collot (2013b), a tensão da arte 

moderna. 

É a partir dessa dubiedade existente no tratamento da paisagem, apontada por Collot 

(2013b), que se seleciona o poema “Descrição de Pernambuco como um trampolim”, de A 

escola das facas, de João Cabral de Melo Neto. Segundo Nunes (2007), pode-se observar, nesse 

livro, bem como nos dois que a ele se sucederam, um forte pendor memorialístico e a 

aprendizagem tão evidente de “cortar” que o próprio poeta aprendeu em virtude de sua 

naturalidade, e que se desdobra no exercício da ausência e da lucidez em sua poética. 

De Sophia de Mello Breyner Andresen seleciona-se a parte I “Ingrina” e a parte II 

“Procelária”, de Geografia, não só em virtude das realidades biográficas que estas dissimulam, 

mas também por apresentarem-se como seções opostas e possibilitarem um retrato mais 

completo de Portugal dos anos sessenta, experiência vivida pela poetisa, que, tal como em 

Cabral, permitiu-lhe a aprendizagem do silêncio, como afirma Lourenço (2014). 

O poema “Descrição de Pernambuco como um trampolim”, desde o título, já incita uma 

leitura crítica do espaço de vivência da infância, apontando para a recusa de uma possível 

recordação no reduto do lírico, porque institui uma leitura crítica, anunciada pelo símile de 

comparação “trampolim”. Desse modo, a paisagem pernambucana se apresenta no poema, 

segundo a perspectiva teórica de Collot (2013b), enquanto dado exterior, ou seja, um espaço 

percebido e por isso ligado a um ponto de vista. 

 

Cortaram Pernambuco 

em prancha longa e estreita 

no Brasil nordestino 

de que era sabre e testa. 

Cortaram em trampolim, 

os seus nativos herdam 

o saltar a que incita 

a mola que o entesa 

e dá ao salto o impulso 

que mais longe projeta, 

e atira para longes 

do que nele for cela. 
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Trampolim, suas praias 

atiram (são balestras), 

para praias sem nada 

de praia, onde só névoas; 

praias de nadas brancos, 

sem coqueiros, desertas, 

onde habitando o que 

pode ser, ou não, grécias, 

a seta nunca esquece 

o arco de que foi flecha, 

os coqueirais que dão 

sombra e música à sesta 

(MELO NETO, 2008, p. 398). 

 

O ponto de vista do sujeito sobre a paisagem fica expresso pela comparação que se estabelece 

desde o título e que se explica logo nos primeiros versos do poema, em que o poeta associa o 

recorte de terra do estado, no mapa do “Brasil nordestino”, a uma prancha “Cortaram 

Pernambuco/ em prancha longa e estreita”.  

Essa associação só é possível, segundo Éverton Barbosa Correia (2007), já que Cabral 

vai retomar, por meio das figuras históricas a que faz referências, a Revolução Pernambucana 

de 1817, em que houve retaliação, vindo a comarca de Alagoas a ser desmembrada de 

Pernambuco e elevada à condição de província, tem-se o primeiro “corte”. Em 1824, com a 

Confederação do Equador, novamente o estado sofreu nova retaliação, vindo a comarca de São 

Francisco a ser incorporada à Bahia, sofrendo Pernambuco novo “corte” a que possivelmente 

Cabral também se refere. 

Os sucessivos cortes a que o estado de Pernambuco foi exposto alteram a iconografia 

do local. João Cabral, em seu poema, delimita não só o local real, Pernambuco, mas também 

projeta um ponto de vista sobre aquilo que vê – a imagem, que de certa forma favorece a 

apresentação de uma reflexão crítica a respeito do espaço. Desse modo, o ambiente geográfico, 

especificamente o estado de Pernambuco na poesia de João Cabral, só se torna paisagem, na 

concepção teórica de Collot (2013b), quando estruturado pela percepção humana, que ele 

denomina estrutura do horizonte, ou seja, o poeta dá a ver marcado pela vigília. 

O estado de Pernambuco foi o primeiro núcleo econômico brasileiro, por meio da 

extração do pau-brasil e pioneiro no desenvolvimento da cultura canavieira, chegando a atingir 

o posto de maior produtor de açúcar do mundo. Por ser um estado com ativa participação 

política, historicamente falando, chega a atingir o patamar de patrimônio artístico e 

arquitetônico, sobretudo no que se refere ao período colonial, além de ter intensa atividade 

turística em pontos cruciais do seu território. 
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Dito isto, o poema construído por João Cabral desfigura a paisagem originalmente 

conhecida para refigurá-la criticamente. Apoiado no conceito tradicional do estado onde nasceu 

e viveu até os vinte três anos, período em que as impressões se gravam profundamente no 

homem, Cabral projeta a imagem pernambucana sob suas bases, “o nativo”, “suas praias”, “a 

Corte”, “Recife”, “Guararapes” e a figura histórica de “Frei Caneca”.  

Com intento de desintegrar a visão tradicional da Pernambuco turística, histórica e 

arquitetônica, Cabral inicia o que Collot (2013b) chama de processo de desfiguração da 

paisagem por meio da instalação da crítica à sublimação através da introdução de aspectos que 

se mostram invisíveis ao conceito sedimentado. Pernambuco cujo homem descaracteriza-se 

como parte da cultura local, em que o retorno atento ao espaço possibilita a visão do “invisível” 

ao primeiro olhar que se oferece ao homem, e da história, que passa a ser recontada sob novo 

ponto de vista, o do sujeito lírico fora de si. 

Segundo Collot (2013b), a paisagem implica um sujeito que não reside mais em si 

mesmo, mas se abre para fora, favorecendo a redefinição da subjetividade, que não se apresenta 

mais de forma autônoma, mas na relação constitutiva entre sujeito e paisagem. Dessa forma, o 

espaçamento do sujeito, que se abre ao mundo e ao outro numa intenção de constituição, 

formaliza o espaço como dimensão fundamental dessa abertura, que se constrói pelo 

pensamento: “a paisagem dá a pensar, o pensamento se desdobra como paisagem” (COLLOT, 

2013b, p. 33) 

Também a partir da leitura de Collot (2013b), a mistificação patriótica da paisagem não 

sobreviveu a guerra, a não ser na dita inspiração “nacional”. No entanto, também se sabe a partir 

da leitura do teórico que a paisagem ressurge após esse período como forma do homem 

reestabelecer as relações harmoniosas consigo mesmo e com os outros, uma vez que a 

“experiência da paisagem” prolonga a lição das coisas porque participa do processo de 

renovação da linguagem poética.  

Sob essa perspectiva ainda, segundo Collot (2013b), a paisagem não remete ao 

estereótipo da identidade do local, mas passa a caracterizar-se pela construção de um universo 

desconhecido que obriga o poeta a reinventar a língua para tornar dizível a “familiar estranheza” 

com que apresenta um lugar tão dele conhecido. Essas paisagens são exatamente como propõe 

a construção poética de João Cabral e Sophia de Mello paisagens com figuras ausentes, apesar 

do homem estar mais presentes nelas por não ter sido figurado. 

No processo de desfiguração, João Cabral ressignifica as bases que estruturam 

originalmente a paisagem, caracterizando sua visão meramente decorativa, revelando a face 
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oculta, que Collot (2013b, p. 158) nomeia estrutura do horizonte. O horizonte, nesse sentido, é 

o que resta da paisagem real, ou seja, a paisagem se apresenta desfigurada do supérfluo, 

“reduzida a essa linha essencial que marca a ligação indissolúvel entre o sujeito e o mundo e 

abre o visível para o invisível e o possível” e como limiar em que uma nova imagem pode 

nascer, por isso o poeta deve ser o guardião, o vigia desse novo tempo anunciado. 

No poema de Cabral, a começar pelo aspecto cultural mais latente, o homem 

pernambucano, observa-se que o “nativo” no poema se desdobra na figura do homem de 

passagem, inatamente pronto a abandonar a terra a que pertence, já que o estado foi convertido 

pelo formato de prancha, em trampolim, uma vez que Pernambuco fora se configurando de 

corte a corte em “cela”, como está dito no poema, “os seus nativos herdam / o saltar a que incita 

/ a mola que o entesa / e da ao salto o impulso / que mais longe projeta, / e atira para longes / 

do que nele for cela”.  

Na imagem das praias, mais uma vez surge a imagem do homem pernambucano já 

lançado para fora. Desterrados, os nativos não se identificam com as “praias sem nada / de 

praia, onde só névoas” (MELO NETO, 2008, p. 398), ou seja, não se identificam com as praias 

europeias, que surgem intencionalmente no poema a fim de descaracterizar a paisagem turística 

tradicionalmente conhecida de Pernambuco. Desse modo, se há um processo de 

desterritorialização, nele está implicado um não reconhecimento da paisagem de Pernambuco 

oficial. 

Partindo para o tratamento geográfico da paisagem, João Cabral aborda os dois 

principais centros econômicos do estado, o que, ao invés de conotar o desenvolvimento, como 

se supõe ao tratar da capital Recife e de Guararapes, regiões estratégicas de desenvolvimento 

econômico, manifesta a crítica em relação à cidade de Recife, “que é a prancha provecta / por 

onde se esvaiu / tudo o que se fizera” (MELO NETO, 2008, p. 399), ou seja, a cidade, apesar 

de ser adiantada em relação às demais cidades do estado, viu toda a sua produção escoar pelo 

“porto do Recife”. 

Com Guararapes acontece o mesmo contraste, não obstante se tratar de uma cidade 

moderna, ocupando o ranking de terceiro maior PIB do estado, foi palco da Batalha dos 

Guararapes, travada em dois confrontos entre o exército invasor da Holanda e os defensores do 

Império Português, cujo primeiro ocorre em abril de 1648 e o segundo em fevereiro de 1649. 

Decorre de então a desfiguração da paisagem tradicional suscitada por Cabral “e o outro, 

Guararapes, / que tem molas modernas: / prancha para projéteis / que o corpo calafeta / e em 

curvas de balística / em vertigem desfecham” (MELO NETO, 2008, p. 399). 
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Cabral também opta pelo tratamento histórico da paisagem quando menciona o papel 

de Pernambuco como trampolim para a Corte Portuguesa. O poeta refere-se diretamente à 

Revolução Pernambucana, que foi um movimento social emancipatório, considerado um dos 

mais revolucionários do período colonial, motivado pela insatisfação dos brasileiros em relação 

à prioridade que a Corte dava aos portugueses na ocupação de cargos públicos, bem como 

insatisfação em relação à criação de impostos e tributos a partir da chegada deles no Brasil. 

Desse modo, na mesma estrofe, o poeta vai contrapor dois Pernambucos diferentes: um voltado 

ao luxo e outro para a miséria: 

 
Trampolim para tudo 

foi sempre a prancha essa: 

não só para o barão 

que se ia ao Sul, em festas, 

não só para o dinheiro 

para pagar as festas 

do barão, mas quaisquer 

onde a Corte estivera. 

Comido de cupim, 

a escuras e à miséria, 

tinha de lançar, onde 

a Corte, cem mil velas 

(MELO NETO, 2008, p. 399). 
 

A expressão “comido de cupim” surge no poema no intento de mostrar quão debilitada 

é a base que compõe a estrutura da paisagem tal como faz o poeta ao desfigurar a paisagem, 

embora na superfície da imagem que se tem de Pernambuco impere a imagem do luxo.  

Esse viés histórico da paisagem que desmente a imagem do estado pernambucano como 

patrimônio histórico, artístico e arquitetônico também aborda duas figuras históricas que, apesar 

de se oporem pela classe social a que pertenciam, também empreitaram causa política e se 

entregaram à morte. A primeira figura trata-se de Bernardo Vieira, defensor da aristocracia 

pernambucana da qual fazia parte e vindo a dar o primeiro grito da república, pregando o 

rompimento com Portugal.  

Quando o movimento republicano foi derrotado, ele foi condenado por crime de lesa-

majestade e inconfidente, vindo a ser preso primeiro no Forte de São João Batista do Brum, em 

Recife, e depois transferido para Lisboa juntamente com o filho, onde veio a morrer por 

intoxicação por gás carbônico: 

 
Do trampolim se salta 

e saltam quem não queira; 

deram-se às vezes saltos 

de cadeia a cadeia: 
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assim foi que saltaram 

daqui Bernardo Vieira. 

Em setecentos-dez 

ao morrer-lhe a Veneza 

de Olinda, o trampolim, 

prancha só açucareira, 

saltou-o até Lisboa, 

a que lá apodrecera 

(MELO NETO, 2008, p. 400). 
 

Retomando a imagem de Veneza na arquitetura, o poeta a transforma também num 

desdobramento da paisagem que se tem de Olinda, já que a identificação não se configura só 

na estrutura, mas também em relação aos ideários republicanos.  

A outra figura histórica que irá contrapor-se à origem de classe social da qual Bernardo 

Vieira fazia parte é Frei Caneca, que, tendo participado como um dos principais líderes da 

Revolução Pernambucana e da Confederação do Equador, encabeçou o movimento 

revolucionário de caráter separatista e republicano de 1824, vindo a morrer fuzilado após a 

derrota na Revolução: 

 
Forma de trampolim 

tem Pernambuco, e a reta 

que em direção ao fora 

aponta e se projeta. 

Houve quem não o fez 

funda para sua pedra: 

daqui atirou muitas, 

mas ficou Frei Caneca. 

Quem mais de um trampolim 

tinha a corda de besta, 

a tensão, retesada, 

e o élan nato de seta? 

(MELO NETO, 2008, p. 401). 
 

Frei Caneca, ao articular em seu discurso a busca criteriosa do conhecimento científico 

com a militância ativa pela transformação social, parece ter sido para Cabral o melhor exemplo 

de quem soube usar a “besta”, ou seja, não foi necessário sair do estado de origem para projetar 

suas ideias, ele as “atirava” de lá. 

Na última estrofe, Pernambuco também se apresenta como um “trampolim usual/ [que] 

também salta às avessas” (MELO NETO, 2008, p. 401). Nessa estrofe, a figura do frade 

consolida-se na própria figura da seta e da pedra por ele lançada, segundo Éverton Correia 

(2007), mas sobretudo, destaca-se a paisagem de Pernambuco como “oficina que ensina / a 

aguçar setas, pedras” (MELO NETO, 2008, p. 401). 
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Esse processo de desintegração da paisagem institucionalmente reconhecida de 

Pernambuco enquanto patrimônio arquitetônico, turístico e histórico abre precedentes para a 

inclusão de novas figuras. Agora a paisagem de Pernambuco despojada de ornamentos denuncia 

os artifícios com que disfarça sua própria realidade, destacando as novas figuras que Cabral 

inclui no processo de refiguração da paisagem, (“cupim”, “os mangues”, “os retirantes”, “gado 

que se ferra”, “fome que queima”). 

O processo de refiguração da paisagem se dá, segundo Collot (2013b, p. 116), porque a 

paisagem ao se livrar das restrições da mimese supostamente objetiva, passa a abarcar 

componentes subjetivos, característica própria das artes modernas, ou seja, se ela não “é mais 

figurada, pode encontrar-se refigurada, de acordo com o ponto de vista de um sujeito criador, 

e/ou configurada segundo uma organização que não tem mais nada de “realista”, mas se 

reconhece mais abertamente lírica, fantástica, simbólica e estética”. 

A refiguração da paisagem acaba por elucidar-se como a reinvenção da paisagem que 

pode se dar pela transfiguração, ou seja, pela recorrência a imagem e ao imaginário. Esta forma 

está ligada a liberdade do poeta de figura-la da maneira que lhe convém, ou seja, ela não 

apresenta uma figuração única, mas abre-se a todas as figuras, valorizando, segundo Collot 

(2013b) os aspectos inconstantes da paisagem, propondo uma imagem múltipla. 

Esse processo de refiguração da paisagem também pode-se dar pelo que Collot (2013b) 

chama de tendência iconoclasta da modernidade, ou seja, renuncia-se a todas as figuras com 

que a arte pode revestir a paisagem, denunciando-as como artifícios ou disfarces. A paisagem, 

desta forma, ressurge nua, renunciando a iconografia tradicional, cujo sujeito reconstrutor 

realiza a ascese, a fim de purificar gradualmente a linguagem, levando-a  à construção de uma 

paisagem de redução fenomenológica, que ao se tornar irrepresentável, marca mais e melhor 

sua presença. 

Quando o poeta menciona Pernambuco como trampolim “Comido de cupim, a escuras 

e à miséria” (MELO NETO, 2008, p. 399), evoca o problema com insetos que, o estado 

apresenta desde sua fundação. Por ser composto de áreas alagadiças e salobras, apresenta não 

só manguezais, mas também focos de cupins, originários das construções sobre aterros. É assim 

que Cabral possivelmente utiliza a figura do cupim como fonte de corrosão para a estrutura de 

base da paisagem institucionalizada de Pernambuco, que “a escuras” vive na miséria. 

A imagem dos “mangues” também surge no poema como fator de desintegração, já que 

remete a uma matéria orgânica em decomposição, com ambiente lodoso que proporciona um 
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solo de pouca oxigenação, com grande quantidade de água salobra e, portanto, inapropriada ao 

desenvolvimento da vida: 

 
Os mangues, por exemplo, 

lesma, sem molas, seitas, 

lançam dentro de nós 

nossa culpa mais negra; 

e o trampolim que quando 

mais o Sertão se seca, 

nos joga retirantes, 

a pé, sem pára-quedas 

(MELO NETO, 2008, p. 399). 

 

Os mangues são comparados a “lesma” pelo atraso que ocasionam, já que permitem que 

parte dos homens vivam uma sobrevida nos manguezais, residindo em casas de palafitas, sem 

infraestrutura, com esgoto a céu aberto, expostos a todo tipo de miséria. Segundo o poeta, o 

mangue gera uma “culpa mais negra” quando comparado à culpa da seca, que é quando se 

assiste ao homem que se lança do trampolim “a pé, sem pára-quedas”. 

Sendo o retirante a “gente” que salta “porque o rejeitam”, em Pernambuco também se 

encontra outro tipo de gente: “quem salta porque quer” (MELO NETO, 2008, p. 400). De 

qualquer forma, a prancha que é Pernambuco sempre marca sua gente, daí a comparação que o 

poeta estabelece entre eles e o “gado que se ferra”, já que ambos possuem a marca de terem 

sido “cortados” de sua terra. O estado se apresenta, assim, como terra inóspita, inadequada à 

manutenção da vida, seja para fugir da repressão - “fugir paredes”, seja para fugir da fome e da 

seca, “fome que queima”. 

A recorrência a paisagem se apresenta incisiva tanto em João Cabral quanto em Sophia, 

bem como o que a motiva, a construção de uma poesia pela tensão, voltada para uma realidade 

exterior, que evidencia uma emoção que se projeta na linguagem e não no sujeito. No entanto, 

enquanto em Cabral o processo de construção da paisagem ocorre simultaneamente a 

desintegração da imagem institucionalizada do espaço de vivência, sendo atravessada por uma 

crítica corrosiva que impede qualquer manifestação emotiva, em Sophia, ainda que ocorra o 

mesmo processo de desfiguração da paisagem institucionalizada, o processo de refiguração se 

dá pela construção.  

Geografia, de Sophia de Mello, segundo Frederico Lourenço (2014), caracteriza-se pela 

inscrição de uma voz poética que apresenta um desenvolvimento progressivo no que diz 

respeito à percepção. Existe, ainda segundo o crítico, uma atitude de observação que é a base 

de construção poética do livro, e aqui, tal como em Cabral, não se exclui da paisagem as 
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pessoas, não pessoas conhecidas da poetisa, mas as anônimas que caracterizam o povo 

português e, por extensão, a sua nacionalidade. 

 “Ingrina” é um lugar real, de vivência de Sophia e que comparece como espaço de 

recordação da casa dos verões no Algarve descrita por Tavares (2015, p. 23): 

 
É que a primeira casa dos Verões no Algarve, a da Praia da Dona Ana, com o 

seu chão em tijolo de barro cru, a largar sempre um pó que nos deixava sempre 

os pés encarnados, os colchões de folhelho, o fogão de lenha, os duches de 

água que só podia ser fria, enfim, a rudimentaridade de tudo e o enorme terraço 

sobre o mar, onde à noite olhávamos as luzes dos barcos que andavam na 

pesca ao candeio, era irmã daquela primeira casa numa praia do Norte e ambas 

estariam para sempre ligadas a uma sede de frugalidade que na poesia se 

expressa por uma depuração cada vez mais vasta e obstinada.  

 

A descrição permite ver o quanto a luminosidade das praias do Sul já podia ser entrevista 

desde a poesia das casas do Norte. Em ambas a busca por maior objetividade por meio de uma 

realidade que lhe é latente encontra na paisagem meio de evadir-se de uma poesia de caráter 

subjetivista. Em “Poema”, na parte VII do livro, a poetisa relata como sujeito projetado para 

fora: 

 

A minha vida é o mar o Abril a rua 

O meu interior é uma atenção voltada para fora 

 

A terra o sol o vento o mar 

São minha biografia e são meu rosto 

(ANDRESEN, 2015, p. 575). 

 

Essa atitude não só permite ao sujeito poético uma leitura crítica do espaço de vivência 

da infância, mas também uma desfiguração de si mesmo, já que o apelo à construção da 

paisagem provoca no sujeito uma situação de desterro, ao situar a construção da poesia na linha 

limite que Collot (2013b) nomeia horizonte, ou seja, o que marca a ideia de paisagem como 

tábula rasa pronta a inaugurar uma nova visão pelo processo de refiguração e pela elucidação 

da ligação indissolúvel entre sujeito e mundo.  

No poema em prosa, homônimo, que abre a seção, Sophia apresenta a imagem da praia 

suscitada pela memória, cuja base se estrutura a partir da “terra”, “sol, “vento” e “mar”. 

Contrastando esse primeiro tempo, que não é só o tempo da infância, mas um tempo de 

memória, já que aparece somente recordado, a poetisa propõe a “perda da memória” como meio 

não só de desfigurar a paisagem descrita, mas de refigurá-la: “Perdi a minha memória da morte 

da lacuna da perca do desastre. A omnipotência do sol rege a minha vida enquanto me recomeço 

em cada coisa” (ANDRESEN, 2015, p. 497). 
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Se a imagem institucionalizada pela memória baseia-se numa imagem construída por 

meio dos sentidos, d’ “O grito da cigarra ergue a tarde a seu cimo e o perfume do arégão invade 

a felicidade” (ANDRESEN, 2015, p. 497), o processo de desfiguração recomporá ao espaço o 

seu conceito original, praia enquanto terra que confina com o mar. Aqui nota-se uma 

convergência com o processo de refiguração da imagem realizada por Cabral, já que nele como 

em Sophia, a imagem tradicional é traduzida por uma visão decorativa. 

Ao refigurar a paisagem, o sujeito poético de Sophia inscreve-a como “areia”, “cal” e 

“pedra”, elementos que, ao se tornarem símiles de Ingrina, instituem uma paisagem que se volta 

à concretude, à ideia de construção e, portanto, à presença das coisas. Em João Cabral, o 

processo de refiguração apresenta-se divergente do modo como o fez Sophia, visto que 

enquanto a poetisa propõe símiles que por analogia remetem à construção da nova paisagem, o 

poeta brasileiro constrói o poema com símiles que remetem à corrosão e desintegração do 

estado pernambucano, até levá-lo a condição de terra inabitável. 

Em “Manhã”, Sophia irá contrastar o tempo passado da memória que inscreve a 

paisagem por meio do mergulho até o “coração de gruta”, retomando a descrição da casa 

efetuada nos dois primeiros dísticos: 

 

Na manhã recta e branca do terraço 

Em vão busquei meu pranto e minha sombra 

 

O perfume do orégão habita rente ao muro 

Conivente da seda e da serpente 

(ANDRESEN, 2015, p. 498). 
  

A paisagem institucionalizada pela memória, embora faça apelo à recordação, é 

desfigurada porque a racionalidade voluntária da poeta aponta para a refiguração no sentindo 

oposto ao recordado, na medida em que o “promontório”, enquanto local elevado, se opõe 

radicalmente à imagem da gruta, suscitando a claridade, como dito nestes versos: “A luz deserta 

e limpa me reúne” (ANDRESEN, 2015, p. 498). 

Desta forma, a paisagem se apresenta enquanto poema que retoma a experiência vivida 

que é recriada pela escrita, promovendo simultaneamente a desfiguração da paisagem da 

memória para reconfigurá-la sob a razão por meio da construção consciente. Tanto em Sophia 

quanto em Cabral, a refiguração da paisagem está associada ao trabalho com a linguagem, que 

caracteriza-se como uma forma de recomeçar o mundo pela palavra, apesar de Sophia propor a 

paisagem pelo processo de construção, enquanto Cabral a propõe pelo processo de 

desintegração da paisagem originalmente conhecida. 
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Ainda sobre o Algarve é o poema “De pedra e cal”, em que Sophia sustenta a concretude 

e a necessidade de reconstrução do espaço vivido na infância. As palavras pedra e cal como 

elementos estruturadores da nova imagem do Algarve opõem-se à introdução do “sal” como 

elemento constituinte da paisagem, apontando para a necessidade de refiguração, uma vez que 

ele se assume como elemento corrosivo quando combinado à passagem do tempo, se 

encarregado de desfigurar a paisagem no seu conceito original. 

Dessa expressa corrosão da memória figurativamente efetuada pela incorporação do 

“sal” à paisagem, surge a necessidade de construção de uma nova imagem do Algarve, que é 

realizada de cima, dos “campanários”, conhecidos como torres sineiras, espaço bastante comum 

à arquitetura. Quando o sujeito poético afirma que a cidade é feita “Com algumas figueiras” 

(ANDRESEN, 2015, p. 499), sobretudo de “pedra e cal”, está apontando justamente para o 

caráter construtivo da paisagem. 

Ao mencionar que essa construção são “Os labirintos brancos / E a brancura do sal / 

Sobe pelas escadas” (ANDRESEN, 2015, p. 499), é possível que Sophia faça menção também 

a Dédalo, arquiteto grego que construiu o labirinto de Creta para alojar o minotauro, cujo nome 

veio a se tornar sinônimo de labirinto. A imagem do labirinto surge como forma de reconfigurar 

a imagem do Algarve, atribuindo-lhe uma nova paisagem em que está implicado o ponto de 

vista da poetisa.  

Desse modo, o Algarve deixa de ser somente o espaço solar da infância e apresenta-se 

como labirinto, subdividido em duas partes, o Barlavento e o Sotavento, e instituindo com isso 

um efeito de espelhamento entre essas duas zonas, que se desdobram em oito municípios. A 

imagem labiríntica, por sua vez, desdobra-se, no processo de refiguração da paisagem, em 

“quadriculado” de um jogo de xadrez: 

 
De pedra e cal a cidade 

Toda quadriculada 

Como um xadrez jogado 

Só com pedras brancas 

 

Um xadrez só de torres 

E cavalos-marinhos 

Que sacodem as crinas 

Sob os olhos das moiras 

(ANDRESEN, 2015, p. 499). 

 

De inspiração moura, a arquitetura algarvia reflete a história, permitindo a utilização 

frequente de cal nas paredes, que atuam como refletor de luz e sinal de asseio.  Na parte plana 

do Algarve, as casas são construídas tradicionalmente com pedra e cal, apresentando na parte 
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litorânea terraços sobrepostos, finalizados com mirante. A partir dessa refiguração da paisagem, 

evidencia-se o ponto de vista do observador, ou seja, do poeta: 

 
A paisagem não é apenas vista, mas percebida por outros sentidos, cuja 

intervenção não faz senão confirmar e enriquecer a dimensão subjetiva desse 

espaço, sentido de múltiplas maneiras e, por conseguinte, também 

experimentado. Todas as formas de valores afetivos – impressões, emoções, 

sentimentos – se dedicam à paisagem, que se torna, assim, tanto interior 

quanto exterior (COLLOT, 2013b, p. 26). 

 

Assim o Algarve superior às demais regiões de Portugal, porque ele se constitui num 

“xadrez jogado / Só com pedras brancas”. É sabido que no jogo de xadrez o sorteio das cores 

para início do jogo envolve a preferência pelas peças brancas, uma vez que elas fazem o 

primeiro movimento e em virtude disso apresentam vantagem sob a outra cor. 

Outro fator que surge na superioridade da região algarviana sob a ótica da poetisa é o 

fato de ela afirma-lo como “Um xadrez só de torres / E cavalos-marinhos”. Tendo conhecimento 

também de que no jogo de xadrez a “torre” apresenta-se como a maior peça utilizada somente 

na fase final devido ao seu valor estratégico e tático, combinado com o cavalo, que Sophia 

transforma em “cavalos-marinhos”, a nova paisagem do Algarve surge previamente 

arquitetada. 

Em “Procelária”, Sophia anuncia o contraposto de “Ingrina”, como sugere o próprio 

subtítulo desta parte, já que se trata de um prenúncio de tempestade. No poema homônimo que 

abre a parte II, ela está dada como símile do homem português que atravessa o “mau tempo” da 

ditadura salazariana: 

 

Ela não busca a rocha o cabo o cais 

Mas faz da insegurança sua força 

E do risco de morrer seu alimento 

 

Por isso me parece imagem justa 

Para quem vive e canta no mau tempo 

(ANDRESEN, 2015, p. 505). 

 

A ave de cor branca caracteriza-se como ave de combate e habitante de montanhas de 

pedras, por enfrentar a fúria do mar, estando sempre pronta para a luta. Segundo a lenda, não 

pode construir ninhos confortáveis, tendo que habitar em buracos de pedras. Desse modo, a 

poetisa faz uma comparação entre as procelárias e o homem português que, tal como elas, 

fazem-se na instabilidade e dela retiram a força que precisam para viver. Como resultado, o 

povo português personifica, como está dito no poema, “Esta gente”, uma face dúbia projetando 

a luminosidade e a rusticidade do servil que possui força para a “luta” e o “combate”. 



215 
 

A referência à Ditadura Salazarista torna-se evidente quando o sujeito lírico afirma 

retomar o desejo de luta e combate contra o “abutre” que personifica a figura do próprio Salazar, 

a quem as procelárias, enquanto aves desejosas de paz, fazem contradição: 

 

E em frente desta gente 

Ignorada e pisada 

Como a pedra do chão 

E mais do que a pedra 

Humilhada e calcada 

 

Meu canto se renova 

E recomeço a busca 

De um país liberto 

De uma vida limpa 

E de um tempo justo 

(ANDRESEN, 2015, p. 508). 

 

Portugal, desta forma, se apresenta contrário ao apresentado em “Ingrina”, composto 

inicialmente pelo tempo da memória e refigurado sob a luminosidade da razão voluntária da 

poetisa. Aqui, tal como ocorre na primeira parte de Geografia, apresenta-se antes uma imagem 

construída sob o presente racional que sob uma nacionalidade emotiva. E assim, Sophia 

evidencia como aprendeu o silêncio, nem sempre voluntário e a lucidez com que constrói sua 

poesia. 

Assim como faz João Cabral ao se servir do viés crítico da história para desmentir a 

imagem de Pernambuco como patrimônio histórico, enaltecendo antes a figura de Frei Caneca, 

Sophia também propõe uma refiguração da paisagem de seu país a partir da sobreposição do 

homem português sobre a história, já que ao invés de configurá-lo como homem oprimido pela 

ditadura como quis a história, identifica-os às procelárias, aves sempre prontas para o combate.  

Tanto Sophia quanto Cabral não excluem da paisagem natural a paisagem humana, 

usando-a antes para sua própria refiguração. Faz parte do processo de reconstrução da 

paisagem, o processo de desterritorialização do homem, uma vez que é preciso também 

desfigurá-lo, como o poeta faz a si mesmo, para refigurá-lo sob o novo ponto de vista inscrito 

na e pela paisagem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 São inegáveis as diferenças existentes entre as poéticas de João Cabral de Melo Neto, 

Alberto Caeiro e Sophia de Mello Breyner Andresen. Diferenças essas que não se tentou apagar 

nesta pesquisa, mas antes constituem-se como possibilidades do encontro entre eles. Diante do 

fato de João Cabral ter Cesário Verde como precursor, considera-se que essa relação abriu 

precedentes para encontros possíveis entre o poeta brasileiro e os poetas da tradição literária 

portuguesa, incluindo Fernando Pessoa.  

Uma vez que essas relações se estabelecem, sobretudo, em decorrência de uma poesia 

de tensão que emerge da tentativa de construção de uma poesia mais objetiva, ao buscá-la em 

Fernando Pessoa depara-se com a obra de Alberto Caeiro, um de seus heterônimos. Embora 

afirme a escrita de uma poesia sensacionista e, portanto, de um projeto espontaneísta, Alberto 

Caeiro trai a si mesmo em decorrência do processo de construção, que é denunciado na análise 

de seus próprios poemas, nos quais o sujeito poético apresenta um caráter argumentativo. 

Se em Caeiro, que se afirma espontaneísta, a poesia surge em uma interação constitutiva 

que associa “pasmo essencial” e desejo de descentramento do eu, indiciando o processo de 

construção que é possível depreender de seus poemas, em João Cabral, que se autodenomina 

poeta da razão, ocorre o contrário. Há, evidentemente, como o próprio Cabral afirma, um 

projeto de construção, marcado por uma geometria projetiva de arquitetura que, no entanto, não 

exclui as imprevisibilidades – que o próprio poeta chamou de “acaso” –, o que mostra que ainda 

que exista um projeto construtivo, este se dá à revelia do projeto original do autor. 

Outro fator comum que filia a poesia de João Cabral e a de Alberto Caeiro à de Cesário 

Verde é o trabalho com a visualidade. Partindo-se da racionalidade da imagem, própria do 

projeto construtivo de João Cabral e da denegação do pensamento que se dá em Caeiro, que 

desmente a inscrição de um projeto espontaneísta, propôs-se o estudo da paisagem como caso 

particular de refiguração da subjetividade, dado o trabalho efetuado com a linguagem. 

Ao considerar que a paisagem, segundo as concepções teóricas de Collot (2013b), se 

coloca como meio de projetar a emoção na linguagem em virtude de um sujeito que se posiciona 

fora de si, em Cabral ela aparece como vínculo cultural dos espaços da vivência do poeta, 

enquanto que em Caeiro as imagens se apresentam como arquétipos, como extensão do real em 

direção ao imaginário, uma vez que a criação ficcional de realidades inclui também a 

modificação da paisagem real. 
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A paisagem, apesar de ser um dado externo e contribuir para o processo de refiguração 

da subjetividade, também não deixa de apresentar as implicações do sujeito e sua percepção do 

espaço, de modo que tanto em Cabral quanto em Caeiro ela atua como prolongamento daquilo 

que ocorre em suas poéticas: uma poesia construída pela tensão, que se dá  na busca por maior 

objetividade, sem banir o ponto de vista do sujeito. Assim, as relações entre consciência e 

mundo já não podem mais ser percebidas como instâncias separadas, mas como termos 

interdependentes que se constituem mutuamente. 

Nessa constituição interdependente entre a consciência do sujeito e o mundo, ocorre o 

processo de projeção do sujeito para fora de si e a interiorização do mundo por meio da 

paisagem. O fato de a concepção de paisagem agregar tanto a imagem, que atua como dado 

exterior, quanto o ponto de vista do sujeito, que funciona como dado interior, segundo Collot 

(2013b),  ela assegura um papel bastante importante não só no processo de crítica da figuração 

da imagem, mas também na possibilidade de refiguração simultânea da imagem e do sujeito 

implicado nesse processo. 

Reconstruir a paisagem significa também reconstruir o mundo, de forma que o 

prolongamento do visível, aquilo que se oferece à vista do poeta, ao invisível, segundo Collot 

(2013b), é também uma forma de leitura crítica do mundo que se faz ao ultrapassar essa linha 

imaginária, que o teórico chama de estrutura do horizonte da paisagem. Assim, pode-se dizer 

que as poesias de João Cabral e Alberto Caeiro se encontram na tensão gerada pela sustentação 

simultânea de dois eixos frequentemente opostos, como ressaltou Valéry (2011), que é a ideia 

de poesia na sua concepção tradicional e na concepção de reflexão crítica gerada pela 

capacidade de ver além do que a vista oferece aos olhos. 

Com Sophia de Mello ocorre algo semelhante no que tange à forma como se organizam 

as disposições em contrário da análise realizada, que indica simultaneamente a manutenção dos 

dois eixos aparentemente opostos da poesia lírica: percepção e construção. Requerendo para si 

a mesma filiação cesariana de Caeiro e Cabral, a poetisa aponta-o como precursor de uma 

alucinação que ela identifica não só na sua própria poesia, mas também na de João Cabral, 

abrindo precedentes para uma leitura da obra do brasileiro que se dá na contracorrente do que 

foi posto até o momento pela crítica. 

Se em João Cabral, que se afirma poeta da razão, existe uma alucinação que, mesmo 

caracterizando-se pelo excesso de luz, conduz a uma obscuridade, algo que Martelo (2010) 

definiu como “o informe”, ou seja, aquilo que escapa à forma previamente arquitetada pelo 

poeta, em Sophia de Mello ocorre o contrário. A poetisa afirma a existência de uma poesia que 
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lhe surge como dada por uma força outra, ao passo que é possível identificar, segundo as 

afirmações do próprio Cabral em “Elogio da usina e de Sophia de Mello Breyner Andresen”, 

um rigor de construção, elucidado no desejo de descentramento do sujeito e em uma 

consequente depuração lírica alcançada pelo controle de construção do poema. 

Considerando-se a alucinação poética na obra de João Cabral, bem como o rigor de 

construção na obra de Sophia de Mello, como fatores contraditoriamente afirmados e ao mesmo 

tempo comuns à poética de ambos, tornou-se possível realizar a leitura de influências a partir 

de um diálogo já existente, marcando a aproximação entre as duas poéticas. O rigor de 

construção na obra de Sophia de Mello, que ela mesma parece negar quando afirma uma arte 

surgida quase que involuntariamente, aparenta ser ao mesmo tempo consequência de uma 

natureza classicizante, própria do estilo da poetisa, e causa do lirismo depurado e da linguagem 

reflexiva que se depreende de sua poesia.  

A inclusão da vivência, que se apresenta como matéria de poesia, afirma-se como forma 

declarada de busca pela inteireza, metaforizada na aliança entre os seres e as coisas. É fato que 

a poesia de Sophia de Mello guarda inúmeras diferenças com a de João Cabral e é a partir delas 

que se permitem encontros possíveis entre os poetas, rumo a uma leitura que evidencie as 

semelhanças. 

Assim como se deu na análise das poesias de Alberto Caeiro, em Sophia de Mello 

também aborda-se o estudo comparativo da paisagem, notando-se diferenças consideráveis a 

respeito do processo de desfiguração e refiguração da paisagem, uma vez que em João Cabral 

desfaz-se o conceito original para a construção de um novo conceito do espaço de vivência e 

em Sophia de Mello desfaz-se o conceito ofertado pela memória por meio de um retorno ao 

conceito original. Desse modo, observa-se que a imagem tradicional do espaço de vivência é 

descaracterizada da visão decorativa que sempre lhe foi impressa. 

Outra diferença nas poesias de João Cabral e de Sophia de Mello, no que diz respeito à 

construção da paisagem, é a forma encontrada. Em Sophia de Mello, a refiguração da paisagem 

remete a símiles de construção, ao passo que em João Cabral há a clara opção por uma poética 

da desintegração da paisagem de vivência. Fato é que, a partir dessas diferenças no processo de 

construção, ainda é possível elucidar em ambos o resgate do espaço de vivência pela memória. 

O espaço de vivência, nesse sentido, surge como dimensão fundamental da abertura do sujeito 

ao mundo e de seu consequente espaçamento. 

Esta pesquisa, ao somar-se à fortuna crítica existente no que diz respeito à questão da 

refiguração da subjetividade e às aproximações entre o fazer poético de João Cabral, Alberto 
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Caeiro e Sophia de Mello Breyner Andresen, também deseja apresentar o modo como João 

Cabral lê a poesia produzida em Portugal e, a partir de Sophia de Mello, perceber de que modo 

Portugal leu João Cabral. Nesse sentido, ao elucidar aspectos ainda não amplamente trabalhados 

pela crítica produzida até o momento, esta análise dá luz para que outros projetos explorem 

novos pontos ainda não esgotados. 
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