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RESUMO 
 

 

Com o intuito de investigar a representação do mundo em poesia, a partir da figuração do 

humano, e tendo como corpus poemas de Cesário Verde (1855-1886) e João Cabral de Melo 

Neto (1920-1999), tendo por base  estudos sobre a mímesis e heroísmo na modernidade, a 

partir de teorias como a exemplificação, de Nelson Goodman, e o herói moderno sob a 

perspectiva de Charles Baudelaire (1821-1867), Walter Benjamin (1892-1940) e Marshall 

Berman (1940-2013), selecionamos obras cujo referencial ancora-se na relação entre a 

poesia e as coisas, com enfoque especial nos heróis nacionais que transitam na poética de 

ambos os autores. Sabe-se que João Cabral estabelece um diálogo produtivo com a tradição 

poética portuguesa. Diálogo esse assinalado por distanciamentos e aproximações. É notável 

sua admiração por escritores portugueses como Camilo Castelo Branco (1825-1890), Camilo 

Pessanha (1867-1926), Vitorino Nemésio (1901-1978), Miguel Torga (1907-1995), Sophia 

de Mello Breyner Andresen (1919-2004), dentre outros. Todavia, seu escritor predileto é 

Cesário Verde – em detrimento de Fernando Pessoa, o grande poeta português, aclamado em 

vários países. Em Cesário Verde o poeta brasileiro admira o modo como aquele incorpora o 

mundo à sua poesia. Sem mergulhar no abstracionismo e no lirismo exacerbado, Cesário 

Verde observa a realidade e a incorpora ao poema a partir da análise e da imaginação 

criadora, fazendo surgir uma poesia assinalada pela aproximação de duas imagens: a real e 

a imaginada. Por meio desse recurso o poeta português denuncia as injustiças de seu tempo 

concomitante ao apreço que revela pelos trabalhadores pobres e marginalizados - os heróis 

de sua poesia-, reconfigurando, assim, o realismo do século XIX. Também João Cabral elege 

como heróis os trabalhadores do campo que muitas vezes migram para a cidade em busca de 

melhores condições de vida, mas acabam encontrando a mesma realidade. São indivíduos 

excluídos socialmente que vivem o desafio - consciente ou não - de sobreviver em uma 

sociedade extremamente desigual. Para retratá-los o poeta aproxima-os da paisagem natural 

e incorpora-os ao texto de forma a “dar a ver” essa realidade a partir da própria linguagem. 

Aliás, em João Cabral a representação do mundo em poesia se dá por meio de amostras 

constituídas a partir de elementos díspares, mas que partilham entre si algumas propriedades. 

As imagens construídas a partir dessa técnica revelam que tanto o autor de O Sentimento 

dum Ocidental quanto o de O Cão sem Plumas, respectivamente, pensam a representação do 

mundo em poesia não a partir da ideia de imitação, de cópia, mas da criação de uma realidade 

que, em parte, se assemelha ao “real sensível”, funcionando como uma amostra do mundo 

de que fala. Assim, a reconfiguração do heroísmo épico se dá a partir do enfoque no homem 

marginalizado, destituído da aura, entregue à sua própria sorte. Essa figuração do herói é um 

indicador da modernidade de Cesário Verde em Portugal e do modo como João Cabral volta-

se para a figuração humana da região nordestina, mas agora numa clave diversa do 

regionalismo de 1930, pois numa linguagem formalmente tensa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Poesia moderna e contemporânea. Figurações do humano. Heróis. 

Cesário Verde. João Cabral. 
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ABSTRACT 

 

 

In order to investigate the representation of the world in poetry, from the human figure, 

having as corpus poems by Cesário Verde (1855-1886) and João Cabral de Melo Neto (1920-

1999), based on studies of mimesis and heroism in modernity, from theories such as Nelson 

Goodman’s exemplification and the modern hero from the perspective of Charles Baudelaire 

(1821-1867), Walter Benjamin (1892-1940) and Marshall Berman (1940-2013), we selected 

works whose reference point is anchored in the relationship between poetry and things, with 

a special focus on the national heroes who pass through the poetics of both authors. It is 

known that João Cabral establishes a productive dialogue with the portuguese poetic 

tradition. That dialogue is marked by distances and approximations. It is remarkable his 

admiration for portuguese writers such as Camilo Castelo Branco (1825-1890), Camilo 

Pessanha (1867-1926), Vitorino Nemésio (1901-1978), Miguel Torga (1907-1995), Sophia 

de Mello Breyner Andresen (1919-2004), among others. However, his favorite writer is 

Cesário Verde – to the detriment of Fernando Pessoa, the great portuguese poet, acclaimed 

in several countries. In cesário Verde, the brazilian poet admires the way he incorporates the 

world to his poetry. Without embarking on abstractionism and exacerbated lyricism, Cesário 

Verde observes reality and incorporates it into the poem from analysis and creative 

imagination, giving rise to a poetry marked by the approximation of two images: the real 

and the imagined. Through that resource the portuguese poet denounces the injustices of his 

time concomitante with the appreciation he reveals for the poor and marginalized workers – 

the heroes of his poetry – thus reconfiguring the realism of the nineteenth century. João 

Cabral also chose as heroes the farmworkers who often migrate to the city in search of better 

living conditions, but they end up find the same reality. They are socially excluded 

individuals who live the challenge – conscious or not – of surviving in an extremely unequal 

society. To portray them, the poet brings them closer to the natural landscape and 

incorporates them into the text in order to “give to see” this reality from the language himself. 

In fact, in João Cabral the representation of the world in poetry takes place through samples 

constituted from disparate elements but that share some properties among themselves. The 

images constructed from this technique reveal that both tha author of O Sentimento dum 

Ocidental and that of O Cão sem Pluma, respectively, think the representation of the world 

in poetry not from the idea of imitation,of copy, but of the creation of a reality that, in part, 

resembles the “sensible real”, functioning as a sample of the world of which it speaks. Thus, 

the reconfiguration of epic heroism comes from the focus of the marginalized man, devoid 

of the aura, given to his own luck. This hero figure is an indicator of the modernity of Cesário 

Verde in Portugal and the way in which João Cabral turns to the human figure of the 

Northeastern region, but now in a key diferente from the regionalismo of 1930, because in a 

formally tense language. 

 

KEY WORDS: Modern and contemporary poetry. Human figures. Heroes. Cesário Verde. 

João Cabral. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Ao buscar, no banco de teses de três importantes Universidades de Portugal, estudos 

desenvolvidos sobre poetas brasileiros, considerando o período de 2000 a 2017, não foi 

difícil constatar o quanto eles ainda são escassos1 Para a professora e pesquisadora Solange 

Fiuza (2017), há um diálogo produtivo entre a intelectualidade portuguesa e a brasileira, 

todavia, ele se restringe a alguns críticos e professores de literatura brasileira nesse país, 

apresentando um cenário futurístico pouco esperançoso, devido à política de reformulação 

do ensino em Portugal e na Europa. Conforme Viviane Bosi (2015), a partir da Declaração 

de Bolonha, implantada no ano de 2000, as universidades europeias sofrem com uma 

contenção de gastos que impactou especialmente os cursos de humanidades, tanto no que 

diz respeito ao tempo de duração do curso, quanto à exigência de um número mínimo de 

alunos para abrir novas turmas. Esses fatos aliados à crise econômica que se instalou na 

Europa, desde 2008, resultaram na não contratação de novos docentes, que por sua vez 

condicionou a diminuição do ensino regular de literatura brasileira nos cursos de Letras a 

um ou dois semestres, apenas. E o mais das vezes optativos. Diante dessa realidade, o ensino 

da literatura brasileira se restringe aos esforços de alguns críticos, quando deveria fazer parte 

de uma política governamental. Nas palavras de Bosi (2015, p.145): 

 

De forma que uma tradição de estudos que nunca constituiu-se com grande 

realce, estaria a ponto de perder-se completamente, não fosse a disposição 

de uma nova geração de críticos de mantê-la viva graças a seus interesses 

pessoais de leitores envolvidos com a poesia em língua portuguesa de 

modo amplo. 

 

Ida Alves, em Diversidade como cânone: estudos literários em Português, artigo 

publicado em 2017, afirma que a situação do ensino de literatura em Portugal e no Brasil é 

preocupante, uma vez que tanto aqui quanto além-mar o ensino da literatura é cheio de 

fragilidades. No Brasil, o estudo de literatura no ensino fundamental e médio tem ocupado 

um espaço acessório na área de linguagens, disputando terreno com arte, educação física, 

informática e música. E acrescenta: 

 

Em relação à presença de autores e obras de Portugal, essa situação é ainda 

mais preocupante, já que essa produção resta dependente de escolhas 

particulares de professores, sem haver um projeto de âmbito nacional sobre 

                                                           
1 Foram considerados os bancos de dados da Universidade de Coimbra, da Universidade do Porto e  

da Universidade de Lisboa, no período de 2000 a 2017, sendo encontradas apenas cinco teses sobre poetas 

brasileiros. 
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a necessidade de fomentar uma cultura literária diversificada em língua 

portuguesa (ALVES, 2017, p. 113). 
 

Assim, a literatura não é vista como disciplina central na educação dos jovens. Em seu 

currículo, acrescenta Alves, a presença de autores portugueses é muito tímida, se 

restringindo ao período de formação da literatura brasileira, isso a depender de cada estado. 

Em alguns, como Goiás e Rio de Janeiro, é obrigatório. Em outros, não há obrigatoriedade. 

Quanto ao nível superior, nos cursos de Letras, tem-se a Literatura Portuguesa 

enquanto disciplina, mas cada instituição tem autonomia para compor seu currículo e pode, 

inclusive, torná-la optativa. Apesar disso, a literatura portuguesa tem prestígio entre nós: 

 

O fato é que, apesar de tudo, continuamos a formar professores de 

literaturas de língua portuguesa para atuação no ensino médio e superior, 

temos uma Associação Brasileira de professores de Literatura Portuguesa 

– ABRAPLIP, a qual completou, em 2016, 50 anos de criação (uma das 

mais antigas Associações Universitárias, em termos nacionais) – e na 

maior parte dos cursos de Letras há disciplinas de literatura portuguesa e a 

possibilidade de continuar estudos de mestrado e doutorado nesse domínio 

(ALVES, 2017, p.115).  
 

Em Portugal, por seu turno, já não se pode afirmar o mesmo. Conforme Arnaldo 

Saraiva (1999), desde o início, o ensino universitário da literatura brasileira tem enfrentado 

dificuldades ou complicações, seja porque faltam professores habilitados para ministrarem 

a disciplina, seja porque ela figura como disciplina optativa ou nem chega a ser ofertada. 

Mediante a essa realidade, os dois críticos sugerem a criação de políticas de incentivo, em 

ambos os países, tanto no que diz respeito à maior circulação de obras e autores, quanto ao 

apoio do governo e de instituições, no sentido de fortalecer os laços entre os países irmãos. 

Nas palavras de Saraiva (1999, p. 16; grifo do autor): 

 

Na verdade parece absurdo que haja alunos formados em Estudos 

Portugueses e Franceses, Ingleses, Alemães, que sejam dispensados do 

conhecimento de autores como Machado de Assis, Manuel Bandeira, 

Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, que todos os alunos de 

Letras deveriam poder estudar. É claro que só por si melhor lei não 

resolverá todos os problemas do conhecimento e da divulgação da 

literatura brasileira em Portugal, o que passa também pelo trabalho de 

editores, distribuidores, agentes culturais de vário tipo, como passa por 

bolsa de estudo, subsidio de viagens, revisão de tarifas postais ou 

alfandegárias, etc., como passa por uma boa política da língua. 

 

Diante desse quadro, é possível deduzir que se alguns poetas como João Cabral de 

Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meireles, por exemplo, tiveram uma 

boa recepção em Portugal, nas décadas de 1960 e 1970 - basta verificar a quantidade de 
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estudos existentes sobre eles, incluindo revistas, artigos, dissertações e teses - o mesmo 

poderá não acontecer com outros poetas daqui a duas ou três décadas. Isso porque, por 

exemplo, “Os críticos contemporâneos da poesia cabralina se formaram em outro contexto 

de ensino da literatura brasileira em Portugal; contexto que, se nunca foi o ideal, ao menos 

propiciava um contato maior e mais efetivo com autores brasileiros” (FIUZA, 2017,  

p. 139). 

Ainda na década de 1980, em Portugal, e 2000, no Brasil, o professor e crítico Arnaldo 

Saraiva, defensor dos estudos luso-brasileiros, em Modernismo brasileiro e Modernismo 

português: subsídios para o seu estudo e para a história das suas relações (2004), já afirmava 

que eram relativamente escassos os estudos de literatura comparada, assim também como o 

eram aqueles que têm como tema Portugal ou o Brasil em escritores brasileiros e 

portugueses, respectivamente. Ademais, acrescenta o crítico, há poucos ensaios sobre a 

participação de brasileiros e de portugueses em movimentos literários, como também de 

colaboração de brasileiros em imprensa portuguesa e vice-versa. De igual modo, são poucos 

os trabalhos de portugueses sobre escritores brasileiros ou relacionados à literatura brasileira, 

sendo mais recorrente o estudo de escritores portugueses por críticos brasileiros. 

Para Viviane Bosi (2015, p. 145): “O movimento de exclusão e autonomização mútuas 

entre Brasil e Portugal, que foi se processando durante a formação do país novo como nação, 

com rupturas culturais, linguísticas, sociais, gera equívocos de compreensão de parte a 

parte.” Sobre esse conflito cultural envolvendo Brasil e Portugal é pertinente o ensaio “Nós 

e o Brasil: ressentimento e delírio”, de Eduardo Lourenço, que compõe a obra A Nau de 

Ícaro (2001). Nele, o crítico português investiga as razões para a denegação da origem da 

cultura brasileira, reconhecendo que há equívocos de ambos os lados:  

 

A autonegação ou denegação que a cultura brasileira faz de si mesma, 

ocultando, menosprezando ou, com mais verdade hoje, ignorando o seu 

nódulo irredutível e indissolúvel português (que, mais do que língua, quer 

ser memória, cultura, rito e ritual), é tão absurda e delirante como a fixação 

possessiva, o amor imaginário que devotamos a um Brasil, não por ser o 

que ele é, e o merecer naquilo que é, mas por julgarmos que os brasileiros 

se vivem como continuação, ampliação ou metamorfose nossa 

(LOURENÇO, 2001, p.141; grifos do autor). 
 

Essas atitudes são fruto, segundo o crítico, das relações ilusórias em torno do esquema 

colonizador x colonizado/ pai x filho. Para diminuir a distância entre os dois países, segundo 

o crítico, algumas atitudes são necessárias e elas passam longe de “acordos ortográficos, 

mais ou menos fiéis à norma lusitana”. Para Lourenço (2001, p. 144-145; grifos do autor) é 

preciso “rever, de cabo a rabo, toda essa teia imaginária, hipócrita e nula nos seus efeitos, 
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que se acoberta sob o rótulo de relações culturais entre Portugal e Brasil.” Nesse esforço, 

cada nação tem um papel a desempenhar: aos brasileiros é essencial reconhecer-se como 

“braço de um antigo rio comum”; aos portugueses cabe perceber a imagem de como são 

vistos, os limites que os circundam, afastando-os de ressentimentos e de delírios ilusórios. 

Somente dessa forma o conflito cultural envolvendo os dois países poderá ser diluído ou, ao 

menos, minimizado. 

É no âmbito das relações culturais entre Brasil e Portugal que se insere este trabalho 

de pesquisa que se organiza por um viés comparativista. Para Daniel-Henri-Pageaux  

(2011, p.20-21), o comparatista deve eleger o diálogo como ferramenta principal de seu 

trabalho: 

 

O diálogo pressupõe a convergência de dois distintos pontos de vista, sua 

aproximação; e, em seguida, sua separação e diferenciação – ou, em outros 

termos, o acesso a uma síntese que vai além dos pontos iniciais. [...] Em 

sua aplicação, vejo uma forma flexível de interligar as duas atividades de 

pensamento que acabamos de discernir. O diálogo é, portanto e 

simultaneamente, a convergência de dois espíritos e sua necessária 

divergência. O diálogo simboliza uma outra forma de espírito 

profundamente comparatista: a via da conciliação, primeiro passo rumo à 

síntese. 

 

Logo, será por meio do diálogo entre Cesário Verde e João Cabral que procuraremos 

identificar elementos aproximativos e diferenciadores que marcam a produção poética de 

cada um com o intuito de justificar a importância que essas duas literaturas têm entre si. 

Defendemos que estudos de literatura comparada, tendo como referência autores 

portugueses e brasileiros, são importantes para estreitar os laços entre os dois países, uma 

vez que, no âmbito da literatura, o rastro da tradição é inegável. Além disso, se alguns 

discursos extremistas de intelectuais são capazes de afastar os dois povos, o mesmo não se 

pode dizer da literatura que, enquanto arte, é capaz de aproximar até povos de idiomas 

diferentes, imaginem quando a língua é o elemento comum.  

Nesse estudo, dois elementos se revelam significativos, quais sejam, a 

intertextualidade e a influência. De acordo com Sandra Nitrini (2010, p.111), nos estudos 

comparativos, a influência e a intertextualidade estão ligadas à criação literária: 

 

Tanto a influência quanto a intertextualidade defrontam-se com problemas 

ligados à criação literária. A primeira canaliza sua atenção para os sujeitos 

criadores, situando-se num espaço teórico, no qual o homem ainda se 

mantém e garante, por meio de sua produção literária e de seu contato com 

a de outros, a continuidade da literatura. Ao focalizar sua atenção para os 

textos, os objetos criados, a teoria da intertextualidade situa-se, em termos 
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teóricos, num pólo oposto, inserindo-se no contexto da visão 

desconstrutivista, marcada, entre outras ideias, pela morte do sujeito. 

 

Partimos da premissa de que nos estudos cabralinos é possível haver uma maior 

verticalização que acene às relações que este poeta estabelece com a tradição poética 

portuguesa, mais especificamente com Cesário Verde, considerado por boa parte da crítica 

como um dos precursores da modernidade em Portugal. Isso porque, quando se trata de João 

Cabral e a literatura portuguesa, são mais recorrentes os trabalhos acerca das confluências 

entre João Cabral e Sophia de Mello Breyner Andresen ou entre aquele e Carlos de Oliveira, 

o que para Solange Fiuza (2015, p. 128) pode ser “consequência de essas relações terem se 

efetivado mais tardiamente e serem mais complexas.” 

Nesse sentido, é pertinente a advertência feita por essa estudiosa, quando nos diz que 

a presença da tradição portuguesa na poética de João Cabral é consideravelmente 

controversa, em virtude das declarações feitas pelo poeta a respeito do excesso de 

subjetivismo empregado por alguns poetas portugueses (e também por poetas brasileiros).  

É preciso considerar que essa negativa traz consigo a necessidade de o autor de O Cão sem 

plumas se autoafirmar enquanto antilírico:  

 

Um crítico brasileiro disse que eu sou o poeta mais estranho e distante  

da tradição do lirismo português e brasileiro. [...] 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 (MELO NETO, 1958 apud ATHAYDE, 1998,  

p. 54). 

 

Logo, ao se afirmar dentro de uma tradição lírica, o poeta o faz pela negativa. Como 

lembra Fiuza (2015), a relação de Cabral com a tradição poética portuguesa não implica em 

ausência de diálogo com Portugal, mas a negação de uma tradição lírica fundada na 

subjetividade. Ao negá-la o poeta não está sendo indiferente a ela; ao contrário, está 

situando-se originalmente diante dela para poder continuá-la, revigorando-a. E explica: 

 

Um poeta que evita se expressar, que, quando se expressa, procura fazê-lo 

de modo dissimulado, numa aparente impassibilidade, tem dificuldade de 

se reconhecer numa tradição de forte subjetividade como a portuguesa. 

Precisa negá-la para melhor continuá-la e antes de nela se reconhecer, o 

que se dá, central e simbolicamente, por meio da eleição de Cesário Verde 

como pai poético (FIUZA, 2015, p. 139). 
 

Assim, no processo de demarcação de sua poética, há que entender a carga de 

relatividade que suas declarações apresentam, uma vez que a negação deste ou daquele poeta 

não implica em um repúdio radical. Da tradição portuguesa é visível, a partir das entrevistas 
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concedidas, seu apreço por Camilo Castelo Branco, Camilo Pessanha, Vitorino Nemésio, 

Miguel Torga2, dentre outros, e, principalmente, por Cesário Verde - o poeta da sua 

predileção, a quem se refere com admiração: 

 

Sabe o que acho maravilhoso em Cesário Verde? É que exatamente não 

tem nada dos defeitos que apontei. Cesário Verde não é lírico, é subjetivo, 

como Pessoa, de quem não gosto totalmente. [...] Cesário Verde descreve 

a realidade através da qual se sente a alma do poeta, mas não por 

transcrição abstrata. [...] Foi Eliot quem disse que a obrigação do poeta é 

criar o objetivo que incorpore a subjetividade, mas não a descreva, o 

chamado “correlativo objetivo”. Em Cesário, são as coisas que ele mostra 

que exprimem o que ele sente e não a confissão lamurienta e lírica e pessoal 

do que ele é, do que ele sofre etc. (MELO NETO, 1958 apud ATHAYDE, 

1998, p. 54). 

 

Portanto, o lirismo que João Cabral repudia é aquele de base romântica, que quase 

sempre resvala para a sondagem do mundo interior e para a ideia de que a poesia espelha 

diretamente os sentimentos e as emoções do seu criador. Sua admiração por Cesário Verde 

está no fato de que o poeta português se mostra a partir das coisas. Conforme Fiuza (2015, 

p.137):  

 

Cesário reconfigura o lirismo português ao dar expressão poética à 

realidade quotidiana numa linguagem corrente e comum, sendo o primeiro 

a cortar, verdadeiramente, com a retórica romântica, com o sentimenta-

lismo difuso, como se pode verificar em poemas como “Num bairro mo-

derno”, “O sentimento dum ocidental” e “Cristalizações”. 

 

Dito de outro modo, Cesário Verde considera o mundo ao redor como tema de sua 

poética. O que não significa apagamento do eu. Sua subjetividade é revelada a partir das 

coisas. São elas que expressam sentimento e não o eu pessoal. Pensando nos dois poetas é 

possível dizer que se, em Cesário Verde, constatamos o progressivo e gradativo processo de 

impessoalização do poeta, em João Cabral, tem-se o ápice da impessoalização, porque ele 

“entende que o poeta deve fugir da sua personalidade em poesia” (FIUZA, 2015, p. 138). 

Nas palavras de Fiuza (2015, p.138): “A experiência pessoal não é simplesmente negada, 

que a voz lírica reconhece a sua presença, mas depurada, impessoalizada, tornando-se 

realidade dissipada e ausente, como “a camisa/ vazia que despi”.” Sua percepção de poesia 

                                                           
2 Em entrevista concedida a Maria Leonor Nunes, do Jornal de Letras, Artes e Ideias, em 1991, declara: “Não 

tenho dúvida de que a literatura portuguesa é uma das mais importantes do mundo. Aliás, todos os poetas 

jovens portugueses têm influência de Pessoa e não de Miguel Torga ou de Cesário Verde ou de Camilo 

Pessanha, poetas da minha preferência. Poetas que prefiro a Fernando Pessoa, embora seja quase uma blasfêmia 

dizê-lo.” (MELO NETO, 1991 apud ATHAYDE, 1998, p. 141). 
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é assinalada também pelo desejo de minimizar a inspiração ou a presença do acaso, como 

constata-se em “Fábula de Anfion”. 

Para João Cabral, a poesia dirige-se à inteligência, é, portanto, fruto da racionalidade, 

do planejamento minucioso e árduo, muitas vezes marcado pelo fracasso. Em “Poesia e 

Composição”, afirma: 

 

O ato do poema é um ato íntimo, solitário, que se passa sem testemunhas. 

Nos poetas daquela família para quem a composição é procura, existe como 

que o pudor de se referir aos momentos em que, diante do papel em branco, 

exerciam sua força. Porque eles sabem de que é feita essa força- é feita de 

mil fracassos, de truques que ninguém deve saber, de concessões ao fácil, 

de soluções insatisfatórias, de aceitação resignada do pouco que se é capaz 

de conseguir e de renúncia ao que, de partida, se desejou conseguir (MELO 

NETO, 2007, p. 703). 
 

Assim, para o autor pernambucano, há duas classes de poetas: a dos autores fáceis e a 

dos difíceis. Para os primeiros, facilidade identifica-se com inspiração; para os últimos, a 

condição de existência está associada à preocupação formal. Se os primeiros veem a arte de 

compor como oficio menor ou coisa sacrílega, para os chamados poetas difíceis, a 

espontaneidade não existe. O que existe é resultado de um trabalho de arte, no qual a 

inspiração tem pouquíssima participação. Logo, o embate entre o autor e a folha em branco 

é inevitável, mesmo sabendo que ela pode aceitar qualquer mundo.  

Mas de que mundo as poesias de Cesário Verde e João Cabral falam? Que conceito de 

mímesis podemos identificar na poética de cada um? Sabe-se que a principal razão da 

admiração de João Cabral por Cesário Verde está ligada à forma como o poeta português 

convocava o mundo para sua poesia. Como explicita Fiuza (2015, p.133), “[...] o português 

é tomado como pai poético por excelência, como aquele que está a contrapelo do excessivo 

lirismo luso-brasileiro, visto pelo antilírico como um defeito...” 

Sabe-se igualmente que João Cabral defendeu para si um projeto poético pautado na 

objetividade, no mundo concreto, onde a inspiração não comparecesse ou tivesse papel 

mínimo. Projeto semelhante foi perseguido por Cesário Verde. Daí o diálogo entre os dois 

poetas ser tão profícuo. Claro está que João Cabral se inscreve numa tradição lírica. Todavia, 

nessa inscrição o poeta brasileiro escolhe quais modelos deseja incorporar. 

É nosso objetivo primordial investigar a figuração do humano, de tipos marginalizados 

tanto no processo de “modernização” europeia quanto no processo de modernização do 

nordeste. Modernização essa que não implicou melhoria na qualidade de vida dessas 

pessoas. Para tanto partiremos de uma concepção de mímesis pautada na ideia de 

representação do mundo distante dos convencionalismos existentes. Outrossim, 



16 

pretendemos identificar os mecanismos utilizados para a produção de uma ficção poética 

verossímil que não se liga à ideia de mímesis enquanto imitação ou cópia da realidade. Para 

cumprir com esses propósitos, a tese foi organizada em três capítulos, os quais delinearemos 

a seguir. 

 

1. Notas sobre a organização da tese 

 

O presente trabalho de investigação é orientado pela premissa de que Cesário Verde e 

João Cabral de Melo Neto, resguardadas as particularidades de cada um, estabelecem uma 

relação com o mundo de que fazem parte. Mais do que isso, cada poeta, em sua época, e 

conforme as condições de que dispõe, contribui com a compreensão do mundo na medida 

em que com ele interage e a partir dele amplia sua matéria poética, de forma a tornar o poema 

não um reflexo, uma mera representação, mas uma exemplificação do mundo, ou nas 

palavras de Rosa Maria Martelo (2000, p. 241), “[...] um acontecimento que dele fosse mais 

um exemplo.” Assim, as três unidades temáticas gerais, organizadas sob a forma de 

capítulos, procurarão explicar como o mundo se torna matéria preponderante para a 

construção da poiesis dos dois poetas em tela. 

No primeiro capítulo, objetivamos evidenciar o contexto no qual se insere cada poeta, 

considerando-se não apenas a sua produção poética, como também ensaios, cartas e 

entrevistas, escritos e publicados ao longo de suas trajetórias. Desta forma, inicialmente, 

pretendemos demarcar o contexto no qual se insere Cesário Verde frente à poesia 

portuguesa, destacando seu distanciamento de poetas seus contemporâneos, tais como 

Antero de Quental e Guerra Junqueiro, ao mesmo tempo em que se pontuará a busca por 

uma poesia diferenciada, pautada na ironia romântica e na representação da realidade pela 

poesia via metáfora desmembrada. O segundo tópico, por sua vez, porá em evidência o estilo 

do autor de “Cristalizações”, descrito por João Cabral como lavado em “sábado de banho”. 

Em relação ao autor de Psicologia da Composição, pretende-se fazer um percurso 

semelhante, de forma a marcar o seu lugar na poesia brasileira, destacando os poetas e 

demais personalidades que mais o influenciaram, ou que despertaram nele a sua simpatia, 

no que diz respeito ao processo de constituição de sua poiesis. 

Com o propósito de demonstrar que o mundo comparece na poesia cabralina, desde os 

primeiros textos – o que afastaria a tese de poesia pura -, apesar de a figuração humana só 

se efetivar a partir de O cão sem plumas (1949-1950), percorreremos a sua produção dos 

Primeiros poemas (1937-1940), compilados por Antonio Carlos Secchin, até Psicologia da 
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composição (1946-1947). O Cão sem Plumas, aqui considerado um livro-chave na obra do 

poeta, no que diz respeito à abertura explícita para a representação de uma dada realidade 

social e regional, juntamente com O Rio (1953), Morte e vida Severina (1954-1955) e “Festa 

na Casa-Grande” (In: Dois Parlamentos, 1958-1960) serão objeto de estudo no segundo 

capítulo. Esse itinerário se justifica porque acreditamos que João Cabral estabeleça com o 

mundo uma relação de proximidade desde as primeiras obras.  

Explicamo-nos melhor, defendemos a tese de que, desde os primeiros poemas, existe 

uma tensão entre transitividade e intransitividade, que se traduz num trabalho com a 

linguagem da poesia, sem menosprezar a leitura, pela poesia, da realidade histórica e 

circunstancial do poeta. Nesse sentido, as obras apresentam uma solução de continuidade 

que em O cão sem plumas alcança o equilíbrio almejado.  É a partir dessa obra também que 

João Cabral aprofunda os modos como se relaciona com o mundo que habita, puxando o 

mundo para sua poesia por meio de um maior investimento na linguagem, ao mesmo tempo 

em que a torna uma exemplificação dele, como um evento que o desdobra, o explica. Logo, 

o primeiro capítulo funcionará como um preâmbulo frente à discussão central aqui proposta, 

qual seja, a de investigar a mímesis a partir da representação do heroísmo na poesia moderna 

e contemporânea. 

No segundo e no terceiro capítulos, desenvolveremos o argumento da tese a partir da 

discussão da representação de tipos humanos em Cesário Verde e João Cabral, procurando 

explicitar as confluências e divergências entre os dois poetas. A partir da filosofia 

goodmaniana da arte, se procurará discutir conceitos como representação, realismo e 

denotação com o fito de investigar os caminhos percorridos pelos poetas para realizar a 

mímesis de tipos humanos. Vale ressaltar que, a partir desse tema central, outros serão 

puxados, tais como a paisagem urbana e a rural - em Cesário Verde o que nos interessa é a 

paisagem que melhor evidencia os tipos heroicos. Logo, o campo e a cidade serão 

destacados, porque é a partir deles que a paisagem humana se edifica - e a relação entre o eu 

poético e o Outro.  

Para clarear esses aspectos, foram selecionados vários poemas, originalmente 

publicados em O Livro de Cesário Verde. Esse trabalho considerará a obra Cânticos do 

realismo e outros poemas. 32 cartas, de Cesário Verde, 2006, editada por Teresa Sobral 

Cunha e publicada pela Editora Relógio d’água. Vale destacar que nossa escolha por essa 

organização se justifica, principalmente, pela presença dos comentários críticos e 

informações adicionais, incorporadas ao longo da obra. Além disso, Cunha procura 

aproximar-se da lição de Fialho de Almeida - que conheceu e conviveu com Cesário 
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Verde - e da de Fernando Pessoa, que não conviveu com Cesário, mas fez estudos críticos 

pertinentes em torno de sua poética. 

O terceiro capítulo contemplará a poesia de João Cabral, sem perder de vista o já 

destacado sobre Cesário Verde, chamando a atenção para os elementos que os aproximam e 

os distanciam. Inicialmente, procuraremos destacar o processo de construção referencial do 

mundo por meio da análise dos procedimentos miméticos adotados pelo poeta 

pernambucano. Nessa busca serão consideradas obras que põem em evidência a paisagem 

nordestina - aqui, não nos interessa a paisagem andaluza ou espanhola. O que nos move é o 

desejo de investigar as figuras heroicas que transitam em solo brasileiro - e a poesia chamada 

transitiva, que também é intransitiva, a partir da representação do humano. Nesse sentido, o 

corpus será constituído por poemas de várias obras, tais como: O Cão sem Plumas (1949-

1950); O Rio (1953); Paisagens com Figuras (1954-1955); Morte e Vida Severina (1954-

1955); Dois Parlamentos (1958-1960); Serial (1959-1961); A Educação pela Pedra (1962-

1965), Museu de Tudo (1946-1974) e Crime na Calle Relator (1985-1987). A escolha desse 

corpus está motivada pelo desejo de levantar os perfis heroicos que compõem a poesia com 

temática brasileira, quais sejam, o cassaco de engenho, os pequenos agricultores, os 

trabalhadores do eito, os pescadores, enfim, os sertanejos do campo e da cidade que lutam 

cotidianamente por melhores condições de vida. 

Cesário Verde e João Cabral são poetas visuais, isto é, são poetas que lidam com o 

concreto, que percebem o mundo a partir das sensações, em especial a visão, daí a 

aproximação com as artes visuais, tais como a fotografia, a pintura e o cinema. Os dois poetas 

lançam mão de técnicas empregadas por essas artes para compor seus poemas, como 

procuraremos destacar ao longo do trabalho, daí a imagem perceptiva ser tão recorrente e 

tão determinante em suas poesias. O progressivo adensamento da linguagem, em especial na 

poesia de João Cabral, torna as imagens mais atualizadas, ao mesmo tempo que conduz à 

exploração de processos referenciais cada vez mais complexos e mais amplos, por meio da 

aproximação de elementos, aparentemente, em tudo distantes, transformando-os em 

amostras de mundo. Valendo-nos, principalmente, da teoria goodmaniana – que nos foi 

apresentada enquanto instrumental teórico, a partir do artigo “Amostras de mundo: uma 

leitura goodmaniana da poesia de João Cabral de Melo Neto” (2000) e da tese “A construção 

do mundo na poesia de Carlos de Oliveira” (1996), ambos de Rosa Maria Martelo – 

procuraremos mostrar os caminhos que levaram as poesias de Cesário Verde e de João 

Cabral a tornarem-se parte do mundo de que falam, de forma a ampliar a visão do leitor 

sobre o mundo habitual, ao mesmo tempo em que essa poesia o explica e o torna mais claro. 
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Nesse processo, procuraremos acompanhar a leitura da poesia de Cesário Verde e de João 

Cabral feita por Martelo, ampliando-a em alguns aspectos e desdobrando-a em outros. Além 

desta estudiosa, também convocaremos outros que dialogam ora com a poesia de Cesário 

Verde, ora com a de João Cabral. 

 

2. Apresentação de alguns conceitos 

 

De início, é pertinente a advertência de que se tem consciência do quanto a discussão 

em torno da relação entre literatura e realidade, ou do problema da representação, da 

referência ou da mímesis, é complexa e abrangente, dada as várias perspectivas teóricas que 

se tem em circulação. Não é nosso propósito a discussão diacrônica dessa questão. O que 

nos interessa é apenas apontar algumas direções que contribuam com a discussão do 

argumento principal desta pesquisa, para assim responder à problemática que nos move: a 

partir de quais elementos o mundo é incorporado em poesia por Cesário Verde e João 

Cabral?  

Pensar a partir dessa questão é também uma forma de tentar compreender a poiesis de 

cada autor. Isso porque, na medida em que se volta para o mundo concreto, cada poeta, ao 

seu modo e em seu tempo, propõe um novo conceito de poesia lírica. O primeiro reconfigura 

o lirismo português, na medida em que a realidade cotidiana se torna o centro da poesia, 

rompendo, assim, com o conceito romântico de poesia lírica. O segundo, ao depurar, ao 

impessoalizar a experiência pessoal ao mesmo tempo em que intensifica a representação da 

realidade exterior, afirmando, desta forma, o seu desejo pelo cultivo de uma poesia objetiva, 

voltada para a realidade concreta (FIUZA, 2015). 

Desde a Poética de Aristóteles, mímesis é o termo mais amplamente empregado para 

se referir às relações entre a literatura e a realidade. Conforme o crítico Antoine Compagnon 

(2014), mímesis pode ser traduzido por vários outros termos, tais como: imitação ou 

representação, verossimilhança, ficção, ilusão, realismo, referente ou referência, descrição 

etc. Cada termo implica algumas dificuldades e limitações, alguns são antagônicos, mas para 

este estudo nos interessam aqueles conceitos que de alguma forma recuperam a perspectiva 

aristotélica e avançam em direção ao pensamento de que existe uma linha tênue que une a 

literatura ao mundo. Por esta razão, ater-nos-emos, com maior precisão de detalhes, ao 

conceito de exemplificação e de versões de mundo, de Nelson Goodman.  

Para Aristóteles (384-322 A.C.), a mímesis está ligada à ideia de imitação da natureza. 

Em Poética, esse filósofo afirma que a mímesis abarca o conjunto da arte poética e não 
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somente o drama. Deste modo, a mímesis designa toda atividade imitativa, o que também 

inclui a poesia.  

É importante destacar que, na percepção aristotélica, o conceito de mímesis se refere 

ao objeto imitador ou representante, e não sobre o objeto imitado. Logo, “[...] a representação 

da história não é analisada por ele como imitação da realidade, mas como produção de um 

artefato poético” (COMPAGNON, 2014, p. 101). Desta forma, o foco recai sobre a técnica 

da representação, o que significa dizer que Aristóteles entende a obra poética enquanto 

linguagem, enquanto texto escrito, deixando em segundo plano a vocalização do texto: “O 

que lhe interessa, no texto poético, é sua composição, sua poiesis, isto é, a sintaxe que 

organiza os fatos em história e em ficção” (COMPAGNON, 2014, p. 102). Esse interesse 

justifica, segundo Compagnon (2014), a ausência da poesia lírica na Poética, ao mesmo 

tempo em que reforça a ideia de que a mímesis, na concepção aristotélica, está associada à 

produção poética verossímil e não à relação entre a literatura e a realidade.  

Dito de outro modo, na concepção aristotélica, a mímesis seria a representação de 

ações humanas pela linguagem, logo, o que lhe interessa é a forma como os fatos se 

organizam na história, ou ainda, a técnica da representação, a linguagem escrita. Assim, 

nesse exercício, o que importa é o caráter de verossimilhança que o texto poético assume e 

não a sua aproximação com a realidade: “[...] a obra do poeta não consiste em contar o que 

aconteceu, mas sim coisas quais podiam acontecer, possíveis no ponto de vista da 

verossimilhança ou da necessidade” (ARISTÓTELES, 2005, p. 28). 

Para o filósofo grego, mesmo quando o poeta pauta seu tema em fatos reais, ele é um 

criador, um inventor de mundos verossímeis e possíveis. Nesse processo, o que conta é a 

capacidade de criar, de tornar dizível algo até então não pensado e não dito. Logo, a mímesis 

aparecerá não como imitação da realidade, mas como um meio de desligar-se do objeto 

criado. Nesse sentido, haverá tantos mundos quanto se desejarem. Conforme o filósofo 

americano Nelson Goodman, em Maneras de hacer mundos, (1990, p. 23; tradução nossa): 

“Os universos que são feitos de mundo, assim como os próprios mundos, podem construir-

se de muitas maneiras3.” E acrescenta que essas construções não surgem do nada. Elas 

partem sempre de mundos preexistentes. Isto é, elas são o resultado do cruzamento entre 

mundos já construídos. Nesse sentido, conclui o estudioso, fazer é refazer. (GOODMAN, 

1990, p. 24). 

Para ele não há dúvida de que os mundos são feitos a partir daqueles já existentes, 

                                                           
3 Los universos que están hechos de mundos así como los mundos mismos, pueden construirse de muchas 

maneras”. 
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todavia, várias são as maneiras de se construí-lo. Ele enumera sete processos a partir dos 

quais os mundos são feitos, quais sejam: composição, decomposição, ponderação, 

ordenação, supressão, complementação e deformação. Esses processos podem ser utilizados 

em conjunto (dois ou mais) ou isoladamente. Ainda assim, eles não serão suficientes para 

construir todos os mundos possíveis. Daí a conclusão a que o filósofo chega: 

 

Estas são, pois, algumas maneiras pelas quais construímos mundos. Note-

se que não digo as maneiras. A classificação que tenho apresentado não 

tem caráter completo, definitivo ou imperativo. Não somente esses 

processos que temos mencionado combinam entre si, mas os exemplos que 

escolhemos podem juntar-se de forma igualmente adequada em um mesmo 

tema ou elemento em comum (GOODMAN, 1990, p.36; tradução nossa).4 

 

Desta maneira, sobre um mesmo objeto é possível apresentar várias versões. Apesar 

das aproximações, cada uma delas se tornará única, uma vez que partilhará alguns traços, 

mas nem todas as propriedades serão as mesmas. Logo, a ideia de imitação, de cópia está 

afastada. Conforme essa percepção, a poesia mimética é exemplificação do mundo, ou, como 

diria Goodman, é uma amostra do mundo de que fala. Uma amostra não significa, conforme 

Goodman, identificação total com o objeto exemplificado. E argumenta: 

 

Considere-se uma colecção de amostras de tecido de um alfaiate. Estamos 

perante amostras, símbolos que exemplificam certas propriedades. Mas 

uma amostra não exemplifica todas as suas propriedades; é uma amostra 

da cor, fibra, textura e padrão do tecido, mas não do tamanho, forma, peso 

ou valor absolutos. Nem exemplifica sequer todas as propriedades – como 

a de ter sido terminada numa terça-feira – que partilha com o lote de 

material a que pertence (2006, p. 80). 

 

Desta forma, a exemplificação se constitui numa relação entre uma amostra e o que 

ela refere. O que significa que ela só exemplifica as propriedades que tem e refere. E alerta: 

“Mas nem todo o pedaço de material funciona como uma amostra, e outra coisa, como um 

pedaço de madeira pintada, pode ter, e ser usado para exemplificar, a cor ou outra 

propriedade do material” (GOODMAN, 2006, p. 80-81). Logo, a proximidade entre os 

objetos comparados nunca é total e nem sempre é imediatamente perceptível. Tanto o 

primeiro objeto quanto o segundo, no processo de similitude, guardam em si propriedades 

semelhantes, mas também divergentes. 

                                                           
4 Estas son, pues, algunas maneras en las que construímos mundos. Nótese que no digo las maneras. La 

clasificación que he presentado no tiene carácter completo, definitivo ni imperativo. No solo esos procesos que 

hemos mencionado se combinan entre si, sino que los ejemplos que hemos elegido podrían englobarse de forma 

igualmente adecuada bajo más de un encabezamiento. (GOODMAN, 1990, p. 36-37). 
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Portanto, não se trata de cópia nem de imitação do mundo, mas de exemplificação 

deste. Ou como diria Rosa Maria Martelo (2000) sobre a poesia de João Cabral de Melo 

Neto: “[...] a cumplicidade que faz com que a poesia cabralina funcione como amostra do 

mundo de que fala.” Se é uma amostra, é também uma extensão do mundo como “[...]  

uma coisa mais, entre as que obsessivamente pretende ‘dar a ver’” (MARTELO, 2000,  

p. 241). 

Nesse processo de exemplificação, elementos aparentemente distantes tornam-se 

similares, muito próximos em alguns aspectos, porque guardam entre si propriedades em 

comum. São essas propriedades que os aproximam e os tornam uma amostra do mundo de 

que falam, como, por exemplo, a relação entre os mangues e a fruta, dada a ver em O Cão 

sem Plumas: 

 

(Como o rio era um cachorro, 

como o mar era uma bandeira, 

aqueles mangues 

são uma enorme fruta: 

 

A mesma máquina 

paciente e útil 

de uma fruta; 

a mesma força  

invencível e anônima  

de uma fruta 

 – trabalhando ainda seu açúcar 

depois de cortada – (MELO NETO, 2007, p. 89). 

 

A aproximação entre elementos aparentemente divergentes dá ao leitor outra 

perspectiva do fato para o qual o poeta deseja chamar a atenção, a saber, a necessidade de 

lutar mesmo quando tudo parece estar perdido, quando a batalha foi dada por encerrada. 

Assim, os mangues como a fruta, e por extensão o próprio homem – o cão sem plumas – 

necessitam enfrentar o mar. A parada da água dos rios nos mangues é, na verdade, o 

momento de reabastecer as forças e de criar estratégias para voltarem à batalha. Na poética 

cabralina, a similitude ‘dada a ver’ é exaustivamente explorada, sendo os seus traços de 

identificação elencados um por um. Esse modus operandi é recorrente em vários poemas do 

autor de O Cão sem plumas, constituindo-se em uma das linhas de força de sua poética. Daí 

a importância desta investigação para a compreensão da poética desse autor. 

Aliás, esse recurso também pode ser encontrado na poética de Cesário Verde – o que 

constitui em uma confluência entre os dois poetas, todavia, João Cabral o leva à exaustão. O 

poema “A Forca” constitui-se em exemplo:   
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                     A forca 

 
Já que adorar-me dizes que não podes, 

Imperatriz serena, alva e discreta, 

Ai, como no teu colo há muita seta 

E o teu peito é peito dum Herodes, 

 
Eu antes que encaneçam meus bigodes 

Ao meu mister de amar-te hei- de pôr meta, 

O coração m’ o diz – feroz profeta, 

Que anões faz dos colossos lá de Rodes. 

 
E a vida depurada no cadinho 

Das eróticas dores do alvoroço, 

Acabará na forca, num azinho, 

 
Mas o que há-de apertar o meu pescoço 

Em lugar de ser corda de bom linho 

Será do teu cabelo um menos grosso (VERDE, 2006, p.57). 

 

A corda e o cabelo co-exemplificam algumas etiquetas ou propriedades, quais sejam, 

a resistência e o poder de liquidar o indivíduo, quando apertados junto ao pescoço. Apesar 

de o fio de cabelo ser mais fino, sua ação é tão potente quanto a da corda utilizada para a 

forca. Desta forma, o sujeito poético reforça a ideia de que a ação da amada sobre ele é 

devastadora. O detalhe é que essa declaração vem carregada de ironia e indiretas que 

sugerem se esse cabelo de outra linhagem. Está claro que ela exerce poder sobre ele e este 

emana da arte da sedução. 

Até aqui, nítida se faz a ideia de que a relação entre a poesia e o mundo não se dá pelo 

viés imitativo, ao menos na linha que desejamos fixar. Aristóteles já afirmava ser preciso 

escolher o impossível mas verossímil5, ao possível mas não persuasivo. Desse modo, a 

mímesis “encontra-se reorientada para a retórica e a doxa, a opinião” (COMPAGNON, 2014, 

p. 103). Esse foco no discurso foi responsável pela ideia de que a mímesis fazia passar a 

convenção por natureza, sendo uma pretensa imitação da realidade, associando-se, portanto, 

ao realismo e este à ideia de convenção. 

Os contemporâneos de Cesário Verde têm em mente uma relação entre arte e realidade, 

pautada na imitação, enquanto cópia. Eça de Queirós (1845-1900), em uma conferência no 

Cassino Lisbonense, defende: “O Romantismo era a apoteose do sentimento; o realismo é a 

anatomia do caráter. É a crítica do homem. É a arte que nos pinta a nossos olhos – para 

condenar o que houver de mais na sociedade” (QUEIRÓS apud ABDALA JÚNIOR; 

                                                           
5 Por verossímil devemos compreender aquilo que é aceitável pela opinião comum, “o que corresponde ao 

código e às normas do consenso social” (COMPAGNON, 2014, p. 103). 
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PASCHOALIN, 1982, p. 98). Logo, os membros da geração de 1870 entendiam que quanto 

mais próxima a arte estivesse da realidade, imitando-a, mais verossímil ela se traduziria. 

Cesário Verde se afasta dessa concepção, colocando-se mais próximo da imaginação 

criadora, como queria e defendia Charles Baudelaire. 

Assim, Cesário Verde defende uma mímesis que considera o poder criador da 

imaginação. Nesse sentido, o texto deixa de ser uma fotografia do mundo, como queriam os 

realistas que lhe eram contemporâneos, para tornar-se a leitura que o poeta faz da realidade 

que enxerga. Nessa leitura, são válidas tanto as impressões que colhe quanto os flagrantes 

relativamente imparciais que registra do cotidiano, tudo isso modulado por uma 

sensibilidade pictórica que escolhe onde lançar o olhar, demorando-se mais em um elemento 

do que em outro e ainda deixando de considerar alguns elementos – o que destoa dos realistas 

seus contemporâneos que acreditavam ser fundamentais tanto a enumeração de detalhes 

como a descrição minuciosa do objeto representado. Em “Num bairro moderno”, nos 

deparamos com construções como: 

 

E eu, apesar do sol, examinei-a: 

Pôs-se de pé; ressoam-lhe os tamancos; 

E abre-se-lhe o algodão azul da meia, 

Se ela se curva, esgadelhada, feia, 

E pendurando os seus bracinhos brancos. 
 

Do patamar responde-lhe um criado: 

“Se te convém, despacha; não converses. 

Eu não dou mais.” E muito descansado, 

Atira um cobre ignóbil, oxidado,  

Que vem bater nas faces d’ uns alperces.  
 

Subitamente, – que visão de artista! –  

Se eu transformasse os simples vegetais, 

À luz do sol, o intenso colorista, 

Num ser humano que se mova e exista 

Cheio de belas proporções carnais?! 
 

Bóiam aromas, fumos de cozinha; 

Com o cabaz às costas, e vergando, 

Sobem padeiros, claros de farinha; 

E às portas, uma ou outra campainha 

Toca, frenética, de vez em quando. 
 

E eu recompunha, por anatomia, 

Um novo corpo orgânico, aos bocados. 

Achava os tons e as formas. Descobria 

Uma cabeça numa melancia, 

E nuns repolhos seios injectados (VERDE, 2006, p. 111).  

Como se pode perceber, o compromisso do poeta está bem distante dos pressupostos 

defendidos pela geração de 1870. No lugar da fria documentação da realidade, elege-se uma 
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imaginação criadora carregada de imagens perceptivas que quebram a expectativa do leitor, 

porque joga com a realidade, tornando-a um elemento a mais no poema e não o elemento em 

torno do qual gira o texto literário. Assim, da descrição da paisagem que captura pula-se para 

os desdobramentos que essas imagens geram no eu poético, fazendo surgir quadros 

desfamiliarizantes aos olhos do leitor da época. 

Já João Cabral – que escreve pós-vanguarda, isto é, depois da reformulação da mímesis 

segundo os pressupostos realistas do século XIX, e concomitantemente ao regionalismo de 

1930 e às ideias comunistas – tem no horizonte uma outra percepção de mímesis, pautada 

na concepção de que a poesia deveria imitar em sua forma o objeto de que fala, conforme 

constata o crítico João Alexandre Barbosa, a partir da segunda metade da década de 1970. 

Aqui, cabe uma advertência: ainda que, em João Cabral, a abertura à representação de tipos 

humanos socialmente marginalizados se faça numa linguagem formalmente tensa, a ênfase 

dada nesse trabalho se voltará mais para o que se diz em relação aos tipos humanos do que 

para os modos de representação. 

Nesse processo de representação, os dois poetas privilegiam as figurações humanas, 

elegendo perfis associados à marginalização social, à exclusão. São homens e mulheres 

trabalhadoras que despertam a atenção do eu poético ao ponto de colocá-los no centro do 

poema. São eles os heróis da modernidade, na percepção de Charles Baudelaire. Nesse 

sentido, tem-se a reconfiguração do heroísmo épico. Charles Baudelaire, em Salão de 1846, 

afirma:  

 

Pois os heróis da Ilíada não chegam aos vossos pés, Vautrin, Rastignac, 

Birotteau – nem aos teus, Fontanarès, que não ousaste confessar ao público 

o que sofrias sob o fraque macabro e contraído como numa convulsão, 

fraque que nós todos usamos; nem aos teus, Honoré de Balzac, o mais 

singular, o mais romântico, o mais poético dentre todos os personagens que 

tua fantasia criou (BAUDELAIRE, apud BENJAMIN, 1989, p. 76). 

 

Baudelaire reconhece no trabalhador assalariado a imagem do gladiador da 

modernidade. Conforme Walter Benjamin (1989), Baudelaire defende que alguns temas da 

vida privada são bem mais heroicos do que outros, como, por exemplo, vitórias e política:  

 

O espetáculo da vida mundana e das milhares de existências desregradas 

que habitam os subterrâneos de uma cidade grande – dos criminosos e das 

mulheres manteúdas -, La Gazette des Tribunaux e Le Moniteur provam 

que precisamos apenas abrir os olhos para reconhecer o nosso heroísmo. 

(BAUDELAIRE, apud BENJAMIN, 1989, p.77). 

Desta forma, o poeta francês elege como heróis os habitantes dos subterrâneos, das 

periferias, o ser errante, menosprezado e desamparado socialmente. De igual modo, Cesário 
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Verde e João Cabral escolhem seus heróis a partir da condição de marginalizados que 

apresentam. Trabalhadores, mendigos, retirantes sertanejos – eles se encontram à margem 

de uma sociedade que vive a modernização, mas não compartilha os seus benefícios com 

todos. Neste trabalho, o conceito de heroísmo está ligado a essa percepção proclamada por 

Baudelaire e explorada por Benjamin (1989). No segundo e no terceiro capítulos, esperamos 

aprofundar essa discussão.  
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1. A conquista da autonomia: contexto histórico-crítico de Cesário Verde e João Cabral 

 

1.1 Cesário Verde: poeta deslocado? 

 

Nas inúmeras correspondências que Cesário Verde trocou com amigos, comerciantes, 

jornalistas e até desafetos, é desvelada sua posição enquanto poeta. Em uma das cartas 

escritas em 1874, conforme atesta Teresa Sobral Cunha (In: VERDE, 2006), endereçada ao 

poeta, editor e crítico Silva Pinto, afirma: “Eu não sou como muitos que estão no meio dum 

grande ajuntamento de gente e completamente isolados e abstratos. A mim o que me rodeia 

é o que me preocupa [...]” (VERDE, 2006, p. 167). 

Esse retrato que faz de si revela inúmeras nuances. Além de se posicionar contra o 

isolamento e o alheamento social, o poeta também declara ser racional e meditativo, a ponto 

de pesar bem as palavras antes de as pronunciar. Ademais, valoriza os conselhos, a verdade 

e a sensatez. Todos esses predicativos fazem de Cesário Verde um candidato fortíssimo ao 

Realismo, que, à sua época, tinha vários adeptos em Portugal. Além disso, há 

declaradamente o desejo de fazer uma poesia ligada ao mundo das coisas, à realidade que o 

cerca e o incomoda.  

Aliás, considerando essas missivas, é possível afirmar que o autor de “Num Bairro 

Moderno” fosse mesmo um autêntico realista. Em uma das cartas escritas em 1879 e 

endereçada a Silva Pinto, assim se manifesta sobre um poema seu publicado na Revista de 

Coimbra: “São uns versos agudos, gelados, que o Inverno passado me ajudou a construir; 

lembram um poliedro de cristal e não sugerem por isso quase nenhuma emoção psicológica 

e íntima” (VERDE, 2006, p. 199). 

A leitura crítica de seus versos deixa entrever o desejo profundo do poeta de não se 

assemelhar aos românticos. Em outras palavras, ao caracterizar seus versos como agudos, 

gelados e transparentes, Cesário Verde tenta demarcar o lugar de sua poesia na contramão 

do Romantismo da época, defendido, principalmente, por António Feliciano de Castilho 

(1800-1875) e Camilo Castelo Branco (1825-1890). Na carta endereçada a Antônio de 

Macedo Papança (Conde de Monsaraz), escrita em 1875, o poeta já tinha nítido o desejo de 

refutar sentimentalismos: “Eu sou simplesmente frio e não te digo que sou reservado porque 

não quero que penses que escondo em mim minas de sentimento” (VERDE, 2006, p. 176). 

Nessa mesma carta, o poeta assume uma postura que é típica dos realistas seus 

contemporâneos: “Escrever-te no silêncio do meu quarto! Vou para casa cheio de sono e de 

aborrecimento, não iria escrever-te nessa ocasião. Escrevo-te, sabes de onde? Da loja! Já vês 
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que me romantizas” (VERDE, 2006, p. 177). 

Ao reclusamento tão alardeado e desejado pelos poetas românticos, o poeta contrapõe 

a multidão, o alvoroço, a escrita em meio à agitação e o desejo de estar entre os simples e 

humildes. Muitos de seus poemas contemplam os chamados heróis da poesia moderna. São 

os calceteiros, as varinas, o ajudante de pedreiro, a prostituta, enfim, homens e mulheres do 

povo. 

Cesário Verde menospreza o sentimento piegas e os arroubos da paixão, o que não 

implica ausência de sentimentos, mas sua reconfiguração. Desta forma, Cesário Verde 

chama a atenção dos leitores para outra forma de lirismo – àquele ligado à razão: “A poesia 

que eu hoje te mando é a minha última maneira6. Vês por ela que eu não desprezo de modo 

algum o coração, que quando desprezado não deixa brotar nenhuma obra de arte. Mas o que 

eu desejo é aliar ao lirismo a ideia de justiça” (VERDE, 2006, p. 172; grifo do autor). Logo, 

não se trata de ausência de lirismo, mas de uma reelaboração deste, focando não o mundo 

interior do poeta, os seus sentimentos mais íntimos, mas o exterior, isto é, a realidade que o 

rodeia, sem o menosprezo do coração. Logo, não há assepsia do Eu. O que existe é um Eu 

que reconhece a presença do outro. 

Nesse sentido, Cesário Verde se posiciona diferentemente de João Cabral, para quem 

seria natural a recusa dos versos oferecidos pelos deuses, ou melhor, pela imaginação ou 

pelo coração. Para Ledo Ivo, um de seus amigos mais próximos, João Cabral é o poeta da 

razão e da lucidez, obsessivo e metódico: “À efusão e torrencialidade dos românticos, 

preferia o meticuloso fazer poético dos parnasianos, neles louvando a disciplina, a pesquisa 

formal e o trabalho de cinzelamento do poema” (IVO, 2007, p.15). Tanto nos poemas quanto 

em entrevistas e ensaios, o posicionamento do poeta pernambucano é o de banir o coração, 

deixando-se guiar exclusivamente pela razão.  

Uma postura distinta, em parte, asssume Cesário Verde. Isso porque o poeta português 

aprecia também a racionalidade e a praticidade, tidas como suas aliadas primordiais. Nesse 

sentido, as atividades comerciais, às quais se dedicou inteiramente, cumprem com um papel 

fundamental: “Eu sou frio, pausado, calculista como todas as organizações criadas neste 

meio comercial. E tu não. És ardente, imaginoso, excessivo, e isso leva a imensas decepções 

e a imensos desgostos” (VERDE, 2006, p. 173).  

                                                           
6 Conforme Cunha (In: VERDE, 2006) trata-se do poema “Humilhações”, dedicado ao amigo Silva Pinto e 

publicado postumamente, em 1887. 
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Percebe-se o quanto o trabalho no comércio foi significativo no processo de formação 

do poeta, ao ponto de lhe redirecionar os sentidos, lavar os excessos de sentimentos e 

imaginação, forjando um homem prático, mais forte e mais resistente às intempéries 

cotidianas. Frente às negativas recebidas pelos jornais, Cesário Verde reage com resiliência:  

 

Como sabes, os jornais daqui recebem com grande indiferentismo as 

publicações literárias; apenas o fatal “recebemos e agradecemos”. O 

Ilustrado, com a sua coluna e meia de crítica, produziu-nos em todos um 

assombro enorme. [...] Manda-me os versos para o “Artes e Letras” e 

também para o “Mundo Novo”; ainda que a saída deste último seja, parece-

me, um pouco problemática (VERDE, 2006, p. 177). 

 

Apesar das negativas, o autor de “Nevroses” (mais tarde denominado de 

“Contrariedades”) não deixa de insistir com os jornais. Se um lhe fechava as portas, o outro 

poderia abri-las ainda que com reservas. E quando algum lhe devotava uma crítica, mesmo 

que fosse negativa, ele comemorava. Para o poeta era melhor provocar algum tipo de reação 

do que ser tratado com indiferença: 

 

Ah! Quanto eu ia indisposto contra tudo e contra todos! Uma poesia minha, 

recente, publicada numa folha bem impressa limpa, comemorativa de 

Camões, não obteve um olhar, um sorriso, um desdém, uma observação! 

Ninguém escreveu, ninguém falou, nem num noticiário, nem numa 

conversa comigo; ninguém disse bem, ninguém disse mal! (VERDE, 2006, 

p. 2012). 

 

Desse comportamento dos jornais e revistas, veículos de crítica e de publicação de 

poemas, na época e, portanto, também responsáveis pela formação dos novos escritores, 

pode se deduzir muitas leituras. Uma delas é de que a poesia de Cesário Verde destoava dos 

seus contemporâneos, daí a constante rejeição de seus versos. Para Teresa Sobral Cunha, as 

reações divergentes provocadas por Cesário Verde, à época, devem-se ao fato de que sua 

poesia incitava inúmeros sentimentos nos leitores: 

 

Perecera o cidadão cuja memória muitos guardariam. Alguns por uma 

identificação, de tipo ético, com o conteúdo dos versos publicados nas 

gazetas e revistas de Lisboa, do Porto ou de Coimbra; outros pelo modo 

como ele procurou agir sobre as circunstâncias, depois de ter feito o seu 

processo, usando instrumentalmente a poesia; outros ainda porque, 

sentindo-se denunciados, tentaram submetê-lo ou pela “conspiração de 

silêncio que entre nós acolhe todo o rapaz que promete um lutador”, ou 

pela chacota sistemática dos seus versos (CUNHA, in: VERDE, 2006, p. 

13). 

 

Escassos foram os contemporâneos que perceberam ser ele um poeta original. 
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Conforme Cunha (In: VERDE, 2006), os poetas – João de Deus, Guerra Junqueiro e Gomes 

Leal – encontram-se entre os poucos intelectuais que lhe foram solidários, tendo reconhecido 

nele um timbre próprio e a irreverência criativa.  Teófilo Braga, por exemplo, censura-lhe 

mais de uma vez. Na missiva dirigida a Silva Pinto, 1875, Cesário Verde reproduz um 

comentário do autor de Folhas Verdes, que lhe chegou aos ouvidos: “E referindo-se à sua 

“Esplêndida” censurou que um homem, para captar as simpatias de uma mulher, desça ao 

lugar dos lacaios. Disse que um poeta amante e moderno devia ser trabalhador, forte e digno 

e não se devia rebaixar assim” (VERDE, 2006, p. 170). Para o crítico Helder Macedo (s/d), 

essa avaliação revela a nítida confusão entre representação estética e revelação pessoal, fruto 

do literalismo positivista do autor de Parnaso Português Moderno. 

Claro está que o autor de A História da Literatura Portuguesa (1916) não 

compreendeu a poesia de seu contemporâneo, tanto que chega a vaticinar ser o Guilherme 

de Azevedo o grande representante, no futuro, da poesia moderna. Mais perspicazes do que 

Teófilo Braga se revelam os membros de Orpheu – Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro 

– que se consideraram seus discípulos, creditando a ele os seus destinos literários (CUNHA, 

in: VERDE, 2006, p.16). Quando impelido a eleger o mais belo livro dos últimos 30 anos, 

Sá-Carneiro escolhe os poemas de Cesário Verde, afirmando serem estes “[...] a objectivação 

das emoções, o primado da atenção ao real quotidiano, a ‘quimera azul de transmigrar’, o 

ciclotímico do poeta com o seu meio” (SÁ-CARNEIRO, in: VERDE, 2006, p. 17). 

Quase meio século depois7, o poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto, em entrevista 

a Marques Gastão, do Diário de Lisboa, revela sua predileção pelo poeta português do final 

do século XIX. Dentre as razões que elege para justificar sua escolha estão a ausência da 

confissão lírica e pessoal e a descrição da realidade de modo objetivo, através da 

incorporação da subjetividade do poeta, sem que o resultado se torne imitação ou descrição 

da realidade, mas uma compreensão desta. João Cabral também revelou preocupação com o 

excesso de lirismo, tendo sempre o cuidado de se autoafirmar antilírico (MELO NETO, 1958 

apud ATHAYDE, 1998, p. 54). 

Nas várias entrevistas concedidas, ao longo de sua vida, e em muitos de seus poemas 

e ensaios, fez questão de deixar claro ao leitor de que família fazia parte. Para o poeta 

pernambucano, o excesso de lirismo se traduz em prejuízo, pois provoca ruído na 

comunicação. Isso porque, ao falar de sentimentos pessoais, como a angústia e a saudade, 

                                                           
7 A declaração de Mário de Sá-Carneiro é publicada no Jornal República, em 13 de abril de 1914 (CUNHA, 

2006, p. 33). A entrevista de João Cabral data de 02 de maio de 1958; são, portanto, quarenta e quatro anos de 

distância.  
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cai no vago, uma vez que pode ter significados diferentes para cada pessoa. Daí a 

necessidade de valorizar a poesia que fala das coisas, que se situa ao rés-do-chão, pois é ela 

quem consegue irmanar as pessoas. Segundo o poeta, sentimentos como angústia e saudade 

são muito vagos, o que dá margem para que cada um elabore uma concepção, “[...] Agora, 

se eu falar de uma maçã ou de uma laranja, são coisas concretas, objetos à partida iguais para 

mim e para você. Aí nossa comunicação se pode estabelecer” (MELO NETO, 1985 apud 

ATHAYDE, 1998, p. 55). 

É preciso advertir que o lirismo repudiado por João Cabral é aquele de base hegeliana. 

Explicamo-nos melhor: Hegel repensa o lirismo, no século XIX, a partir da subjetividade do 

indivíduo. Para esse filósofo haveria uma sintonia entre o sujeito empírico e o sujeito 

instaurado no poema, de modo a tornar esse último o espelho de seus próprios sentimentos 

e meditações. Logo, declarar que sua poesia é destituída de lirismo traduz-se em equívoco. 

Como o próprio poeta afirma em uma entrevista concedida a Geneton Moraes Neto, em 

1987, o objetivo de todo artista deve ser o de criar emoções e não o de descrever as suas. É 

o espectador quem deve sentir o objeto. Dito de outro modo, é o objeto que deve provocar 

emoção no leitor. 

Além disso, os dois poetas se preocupam com o fazer poético. Não foram apenas 

poetas, agiram também como críticos, tanto da sua poesia quanto da poesia de outrem. 

Ambos alimentaram o desejo de elaborar um projeto poético que abarcasse as mudanças em 

curso bem como as tendências futuras. Por isso, suas obras permitem a reflexão de uma 

tradição literária ao passo que lançam luzes para o que há de vir. Daí o caráter de 

originalidade que perpassa as obras de ambos.  

Sabe-se que o projeto poético de Cesário Verde ficou incompleto. Considerando o 

tempo de produção, a qualidade de seus poemas e as correspondências entremeadas de traços 

ensaísticos pode se deduzir que, se tivesse produzido por mais tempo, é provável que sua 

proposta tivesse sido melhor delineada em obras, tal como fez João Cabral de Melo Neto. A 

preocupação de Cesário Verde, evidenciada em vários poemas, com o fazer poético, revela 

alguém a procura do desenvolvimento de uma nova técnica. Corroborando a afirmação de 

Rita Sousa Lopes (2006, p.19): “Raros são efetivamente os poemas e em particular os 

poemas mais tardios em que não surgem referências mais ou menos explícitas à escrita, à 

atividade poética, à imagem do poeta enquanto figura que quase romanticamente se 

distingue.” Quando consideramos seu epistolário, também percebemos o poeta crítico que 

estava se formando. Em uma das correspondências, escrita em 1876, Cesário Verde dedica-

se, exclusivamente, à crítica de uma obra, revelando o quanto esse exercício lhe era 
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importante, 

As “Crepusculares” têm só uma coisa falsa- o título. Tu és uma criança 

lúbrica fazendo poesia morena. Os teus versos cheios dum hálito ardente 

são da hora do meio-dia, da hora do calor e da claridade. Abundam neles 

as palavras[...] têm uma naturalidade original que nos comove. 

[...] 

Há sobretudo uma afirmação constante com que eu simpatizo imenso; é o 

protesto franco e salutar em favor do povo. Não coras e dizes com um alto 

ar de nobreza, de força, de independência que és um democrata de cuja 

alma sai a torrente da revolução. Mas já que eu te tenho dito mal e com 

sinceridade a minha opinião, confesso-te também que acho, às vezes, que 

te pasmas diante das elegâncias baratas a que tu chamas caras desta 

desgraçada e burguesa Corte, como se fosse “ante o grande esplendor dum 

templo iluminado”, verso que vale um poema. (VERDE, 2006,  

p. 184-185). 
 

Essa missiva escrita a Macedo de Papança, logo após a publicação de sua obra 

Crepusculares – recebida entusiasticamente pelos jornais da época, segundo Cunha (2006) 

– é significativa para compreendermos o quanto Cesário Verde levava a sério o seu papel de 

crítico e não apenas de poeta. Além de elogiar os versos claros, objetivos e fervorosos, 

também reconhece a maestria com o alexandrino e o protesto em favor do povo – traços 

comuns à sua poética.  

Além de poeta e das incursões pela crítica, Cesário Verde também foi um crítico da 

monarquia constitucional, chegando a compor versos panfletários contra esse regime. Na 

obra “Cadências tristes: o universo humano na obra poética de Cesário Verde”, publicada na 

coleção Temas portugueses, Janet E. Carter (1989, p. 48-49) informa que existe um certo 

desacordo quanto ao posicionamento político do poeta entre os críticos que investigaram 

essa questão. Para Alberto de Monsaraz, Joel Serrão, Luís Amaro de Oliveira e Rocha 

Martins, o Cesário, enquanto sujeito civil, se autodeclarava republicano e democrata. João 

Duarte, por sua vez, o classifica como um revoltado e Martinho Nobre de Melo acrescenta a 

este o epíteto inconformista. Adolfo Casais Monteiro e António Quadros o classificam como 

revolucionário, assim como o poeta José Régio. Esse posicionamento poderia sugerir ao 

Cesário Verde a alcunha de poeta engagé, no entanto, não há também um consenso entre os 

críticos sobre esse qualificativo: 

 

Óscar Lopes considera-o um poeta revolucionário, enquanto se opõem a 

esta opinião Gustavo de Freitas, Sebastião da Gama, Manuel da Cruz 

Malpique e Alberto de Monsaraz, o qual afirma que Cesário “não pregava 

a revolta [...] Apontava, porém discernindo-as, analisando-as, 

descrevendo-as [...] todas as justas causas de revolta que fossem reflexos 

das desigualdades sociais” (CARTER, 1989, p. 49). 
 

Na linha de investigação das posições políticas e sociais assumidas pelo poeta 
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português ainda se encontram referências, em alguns críticos, do seu posicionamento 

anticlerical e anticatólico (perceptível também em sua poesia), do senso de fraternidade que 

o torna um quase irmão de todos e de sua inquietação de espírito. Tudo isso nos leva a crer 

que o poeta tinha consciência da realidade que o cercava bem como do caráter original de 

seus versos, o que pode ter contribuído para que se afastasse do meio editorial. Quando 

convidado a reunir os seus poemas em livro, ele afirmava que ainda faltava à sua obra uma 

unidade que poderia ser conquistada pela forma ou pelo fundo poético, todavia, carecia de 

alguns ajustes para alcançar tal intento. Sobre esse assunto assim nos informa Cunha (In: 

VERDE, 2006, p.14-15): 

 

Fialho de Almeida – que tão de perto privou com ele na redação do 

Novidades e o acompanhou nas tertúlias ou nos itinerários pela cidade – 

evocaria, cerca de 1899, nas páginas prefaciais que aqui o apresentam, o 

sentimento do autor de que a “obra já feita” “valia apenas como um tentar 

de asas para regiões mais olímpicas e eternas”, indo assim ao encontro de 

outros testemunhos: “Perguntando-lhe Gualdino Gomes porque não reunia 

em volume as suas poesias respondeu Cesário Verde que pretendia dar à 

sua obra certa unidade que ainda não possuía”; e a uma outra pergunta 

“Quando publica em livro os seus versos? Cesário sorriu, fez um gesto 

vago. E a seguir explicou: “não publicaria senão um livro que pela rigorosa 

seleção e pelo paciente trabalho da forma pudesse, como As flores do mal 

de Baudelaire impor-se, através da aparente descontinuidade das 

composições, pela unidade cerrada da forma e pela unidade essencial do 

fundo poético.” 

 

Vê-se, a partir daí, a preocupação do poeta com a seleção e organização de seu 

trabalho. Esse projeto não se concretizou por suas mãos. A primeira publicação de sua poesia 

reunida foi feita por seu amigo e editor Silva Pinto, o que gerou críticas, dada à perspectiva 

deste, que identifica a arte do poeta a partir da palavra “coração”, sendo esta justificada pelo 

ímpeto de justiça que o impelia. Para Cunha (2006), que também organizou uma edição da 

obra completa do poeta português8, a edição de Silva Pinto desconsidera o desejo do poeta, 

ao incorporar, na primeira edição, alguns poemas que haviam sido descartados por ele e ao 

descartar outros que poderiam ter sido recolhidos pelo autor. Da mesma forma, o primeiro 

editor segue princípios ordenadores diferentes daqueles que o poeta adotaria, “[...] e 

verossimilmente ainda, ele retocaria algum termo, aqui e além cortaria ou refaria uma 

estrofe” (CUNHA, in: VERDE, 2006, p. 27). 

Enfim, a primeira edição da obra verdiana, se feita por seu autor, possivelmente se 

                                                           
8 Além de Silva Pinto, vários críticos também organizaram a obra do poeta português. Cada um deles utilizou 

critérios próprios. Dentre esses trabalhos destacamos a organização de Teresa Sobral Cunha (2005), Ricardo 

Daunt (2006) e Mario Higa (2010). 
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ergueria em outros moldes e assumiria ares diferentes daqueles dados por Silva Pinto. Helder 

Macedo (2007) considerou que esse formato parte da tese de que Cesário Verde teria se 

iniciado no Romantismo e depois evoluído para o Realismo-Naturalismo, daí a divisão em 

‘Crise romanesca’ e ‘Naturais’. Como faz notar Macedo (2007), essa divisão é problemática, 

pois poemas como “Deslumbramentos” e “Frígida”, de teor semelhante, estão localizados 

em posições opostas. Muitos outros equívocos são constatados por Macedo, ratificando a 

existência de uma tese por parte do primeiro editor. Referindo-se a essa primeira publicação, 

Antonio Salgado Júnior (s/d) acrescenta que O Livro de Cesário Verde teria sido organizado 

exclusivamente por seu primeiro editor que havia declarado o interesse em fazer um estudo 

crítico da obra verdiana, intento que não se concretizou totalmente. A propósito da divisão 

feita por Silva Pinto argumenta:  

 

Uma e outra traem por demais uma origem crítica evidente e implicam uma 

tese que parece facilmente reconstituível, pouco mais ou menos, nestes 

termos: aqui apresento um poeta cuja estesia essencial é a do homem 

sensível ao que o real contém de poético em si próprio e cujos processos 

artísticos são a expressão correta de tal, - mas que teve um momento 

intervalar, nada mais que intervalar de crise, que o trouxe passageiramente, 

pelo campo romanesco (SALGADO JUNIOR, s/d, p. 387). 

 

João Cabral, por seu lado, conseguiu ir mais longe. Declara que, desde o início da 

carreira, almejava tornar-se crítico mais do que poeta e acabou por alcançar esse objetivo 

dentro da própria poesia, dando sequência a um trabalho feito por outros poetas que também 

se tornaram críticos e nos quais se espelhava como T. S. Eliot, Marianne Moore e Ezra 

Pound: 

 

[...] Eu nunca pensei em ser poeta nem nunca me considerei (e até hoje não 

me considero) com temperamento de poeta. Eu tenho temperamento de 

crítico. Meu ideal foi sempre ser crítico literário. Ocorre que, aos 17 ou 18 

anos, não se tem cultura nem discernimento para ser crítico. Então, eu 

comecei a fazer poesia, apenas para produzir alguma coisa, enquanto me 

preparava para a crítica. Muito pouca gente notou isso, mas a minha poesia 

é quase toda sempre crítica (MELO NETO, 1981 apud ATHAYDE, 1998, 

p. 24-25).  
 

É claro que os críticos que se debruçaram sobre a poesia cabralina não deixaram de 

perceber esse traço que lhe é tão caro. Em “A poesia crítica de João Cabral”, João Alexandre 

Barbosa (2002) afirma que a poesia apresentada em Poesia Crítica (antologia) – organizado 

pelo próprio poeta – é índice de uma poética que começa a se constituir a partir de Pedra do 

Sono. Apesar de ter deixado alguns textos de prosa crítica com maior densidade, para 

Barbosa (2002), o poeta pernambucano não tinha consciência do quanto sua obra, em 
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especial essa publicada em 1982, contemplava essa aspiração. 

É nessa modalidade de poesia que João Cabral se refere a Cesário Verde como o poeta 

que apresenta seu mundo lavado “em sábado de banho”. Nessa tese, conforme já anunciado, 

pretendemos investigar a figuração do humano nos dois poetas. Para tanto, faz-se necessário, 

inicialmente, situar o contexto que cerca cada poeta, isso porque tanto Cesário Verde quanto 

João Cabral rompem com o status quo das literaturas portuguesa e brasileira, 

respectivamente, à época.  

De início, pretende-se investigar a relação dos poetas com as escolas literárias 

vigentes, à época, com o fito de sugerir a não rotulação de ambos a um estilo específico – o 

que implicaria juízos equivocados. No caso de Cesário Verde, o rótulo de poeta realista é 

problemático, uma vez que o filiaria à chamada poesia realista portuguesa, da qual o poeta 

deseja se afastar. Também João Cabral pouco se relaciona com a chamada geração de 1945, 

apesar de os livros didáticos o rotularem como um de seus membros mais significativos. 

 

1.2 Nem romântico, nem realista: tensões no terreno permeável da poesia verdiana 

 

Considerando o conjunto epistolário, organizado por Teresa Sobral Cunha (2006), fica 

nítida a recusa do poeta em se declarar romântico, apesar de alguns o desejarem como tal. 

Em uma correspondência de 1874, endereçada a Silva Pinto, Cesário Verde indica ter 

recebido o conselho inusitado de um poeta seu contemporâneo9, “[...] me aconselha a que 

siga a escola do Sentimento, ou antes a que escreva apenas o que sinto” (VERDE, 2006, 

p.171). O que indica que estava longe de o ser. Mais do que isso, a poesia de Cesário Verde 

atesta o quanto a sua relação com o Romantismo é permeada de ironias e afrontas sublimares:  

 

Lá cansa-me o ranger da seda, a orquestra, o gás; 

As damas, ao chegar, gemem nos espartilhos, 

E enquanto vão passando as cortesãs e os brilhos, 

Eu analiso as peças no cartaz. (VERDE, 2006, p. 94). 

 

Cesário Verde cresceu em meio ao debate entre românticos e realistas. Pelas missivas 

é possível perceber o quanto ele estava ligado às polêmicas de seu tempo. Nas cartas 

dirigidas ao amigo Silva Pinto, deixa claro que, apesar de morar no interior, procurava 

sempre se informar a respeito das novidades, daí o seu contato intenso com os jornais da 

época. Por meio deles, o poeta acompanhava as querelas que movimentavam o mundo 

                                                           
9 Trata-se do poeta Cristóvão Aires, considerado por Cesário Verde um jovem imprudente, movido pelas 

emoções e apadrinhado por Tomás Ribeiro, poeta romântico do círculo de Castilho (CUNHA, 2006). 
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político e artístico português.   

Era também por meio dos jornais que tomava conhecimento das novidades e rebatia 

algumas críticas. Pelas correspondências é possível deduzir que não fosse movido pelas 

paixões do debate, preferindo acompanhar de longe as discussões e, vez ou outra, 

aconselhando o amigo Silva Pinto que não as perdia:  

 

Tu, e agora falo só contigo, não te deixes levar por entusiasmos; modera-

os. 

Nessas lutas de Imprensa, quem está de longe é que analisa friamente. 

Toma sempre cuidado com as frases que empregares, quer para divinizar, 

quer para destruir. Não vás agora pensar que eu te estou dando conselhos. 

Não. Quero mostrar-te mais uma vez que sou teu amigo. Escuta sempre a 

voz dos sensatos e dos moderados; é necessário conformares-te, 

amoldares-te com eles. Entre o público, entre a grande massa é que tu hás-

te criar glória... (VERDE, 2006, p. 168). 

 

Essa postura madura frente às altercações da época é um sinal de que o poeta conhecia 

os bastidores dos jornais, das rodas literárias e cafés, bem como compreendia muito bem o 

papel que cada um desempenhava nessa vitrine social. Interessante também destacar o 

quinhão que ele devota aos leitores, verdadeiros responsáveis pela glória de qualquer 

escritor. Percebe-se que esse posicionamento em relação aos leitores indica a importância 

que o poeta lhes creditava.  

Apesar de Silva Pinto insinuar a tese, a partir da organização de O Livro de Cesário 

Verde, de que o poeta teria atravessado uma crise romanesca, o que salta aos olhos é sua 

atitude antirromântica, por meio do emprego de uma ironia fina e do humor. A título de 

exemplificação, convocamos o poema “Cadências tristes”, dedicado ao poeta João de  

Deus (1830-1896) e publicado inicialmente no jornal A Tribuna, em 1874, com o 

pseudônimo “Margarida”, tendo sido excluído da organização de Silva Pinto, em 1887 

(CUNHA, in: VERDE, 2006). Dada a sua importância para a discussão levantada, vamos 

transcrevê-lo, na íntegra. 

 

        CADÊNCIAS TRISTES 

 

Ó bom João de Deus, ó lírico imortal, 

Eu gosto de te ouvir falar timidamente, 

Num beijo, num olhar, num plácido ideal; 

Eu gosto de te ver contemplativo e crente, 

Ó pensador suave, ó lírico imortal! 

 

E fico descansada, à noute, quando cismo 

Que tentam proscrever a sensibilidade, 

E querem denegrir o cândido lirismo; 
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Porque o teu rosto exprime uma serenidade, 

Que vem tranquilizar-me, à noute, quando cismo! 

 

O enleio, a simpatia e toda comoção 

Tu mostras no sorriso ascético e perfeito; 

E tens o edificante e doce amor cristão, 

Num trono de bondade, a iluminar-te o peito, 

Que é toda a melodia toda a comoção! 

 

Poeta da mulher! Atende, escuta, pensa, 

Já que és o nosso irmão, já que és o nosso mestre, 

Que ela, ou doente sempre ou na convalescença, 

É como a flor de estufa em solidão silvestre, 

Ao tempo abandonada! Atende, escuta, pensa. 

 

E ó meigo visionário, ó meu devaneador, 

O sentimentalismo há-de mudar de fases; 

Mas só quando morrer a derradeira flor 

É que não hão-de ler-se os versos que tu fazes, 

Ó bom João de Deus, ó meu devaneador! (VERDE, 2006, p. 93) 

 

Esse poema apresenta propositalmente um eu lírico feminino, que devota elogios ao 

último remanescente do lirismo ultrarromântico. Os termos apostróficos: “ó lírico imortal”, 

“ó pensador suave”, “poeta da mulher”, “ó meigo visionário” e “ó meu devaneador” 

reforçam bem a condição de vassalo do sujeito poético frente ao seu interlocutor, chamado 

de mestre, o poeta João de Deus, identificado no primeiro verso do poema. Ao poeta exaltado 

são associados vocábulos como: contemplativo, crente e devaneador, lembrando a postura 

dos românticos que a geração de 1870 fazia questão de combater, para tanto basta nos 

lembrar do célebre poema “A um poeta”, de Antero de Quental10, em que esse espírito sereno 

é convidado a abandonar o seu posto e a ocupar um novo, enquanto “soldado do Futuro”.  

Nas quintilhas alexandrinas, por seu turno, percebe-se a perfeita sintonia entre o 

interlocutor e a voz poética. Esse enlace deve-se ao fato de que a voz poética não se encontra 

em desacordo com o objeto de sua adoração. Um dos indicadores que reforça essa hipótese 

se encontra no 10º verso. A noite para a voz poética é momento de elucubração, um 

comportamento tipicamente romântico.  

Também sua preocupação frente à possibilidade de proscrição da sensibilidade e de 

ataque ao lirismo tradicional são indícios que reforçam a hipótese supracitada. Ironicamente, 

prevalece a ideia de que o lirismo exacerbado está associado à figura feminina, que como tal 

carece de vitalidade e robustez, o que explica o disfarce de feminilização assumido pelo 

                                                           
10 “Tu, que dormes, espírito sereno,/ Posto à sombra dos cedros seculares, /Como um levita à sombra dos 

altares,/ Longe da luta e do fragor terreno” (QUENTAL, 1994, p. 108). 
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poeta e, sutilmente, insinua a decadência do Romantismo (“Que ela, ou doente sempre ou na 

convalescença”). É também essa voz poética que anuncia o vaticínio “O sentimentalismo 

há-de mudar de fases”, como um projeto que teria poucas chances de se concretizar. 

Para o crítico David Mourão-Ferreira (1981), esse disfarce tem dupla significância: é 

a saída encontrada pelo poeta para fugir à responsabilidade de se autodeclarar defensor do 

lirismo tradicional, ao mesmo tempo em que recupera, ainda que inconscientemente, a voz 

lírica das cantigas de amigo, inscrevendo-se, portanto, numa tradição.  

Jorge de Sena, por sua vez, em A linguagem de Cesário Verde, (2001), afirma que a 

homenagem feita por Cesário Verde a João de Deus é bastante má, pois, ao recorrer a uma 

voz feminina, o poeta furta-se de fazer, ele mesmo, o elogio ao venerado poeta do amor, 

elogio que soa sincero na voz feminina, mas que, ironicamente, limita-lhe o “cândido 

lirismo”, ameaçado pelos que querem “proscrever a sensibilidade”. 

A adoção de um eu feminino pode indicar também o reconhecimento do poeta de que 

existe diversidade de pensamentos em seu tempo e que para a boa convivência não era 

preciso afastar os divergentes, a vassouradas.11 Diferentemente dos realistas ortodoxos, que 

buscavam manter um distanciamento considerável dos remanescentes do Romantismo, 

Cesário Verde opta por representá-los ironicamente em sua poesia. Isto é, à atitude radical 

da geração de 1870, Cesário Verde contrapõe a aparente serenidade e leveza, com uma boa 

dose de ironia e firmeza. 

Em Cesário e a tradição poética, David Mourão-Ferreira (1981) aventa a possibilidade 

de a poesia verdiana ser uma preparação para uma nova fase que será, em parte, inaugurada 

pelo poeta, sugerindo ser ele representante do Realismo - uma hipótese que não pode ser 

descartada, dado os indícios que o eu-poeta lança em vários poemas e das suas declarações 

em várias missivas. Encontrar em Honoré de Balzac (1799-1850) um rival (In: “Humorismos 

de amor”, p. 102); associar sua poesia aos ácidos, aos gumes e aos ângulos agudos; valorizar 

a crítica segundo o método de Taine (In “Nevroses”, p. 107); fazer menção à realidade social 

miserável (In: “Cristalizações”, p. 123); recusar certa tradição poética (In: 

“Deslumbramentos”, p. 96); visão fotográfica do mundo (In: “O sentimento dum Ocidental”, 

p. 132) e a análise minuciosa feita pelo sujeito poético (In: “Nós”, p. 144) são alguns sinais 

de que os preceitos realistas ecoam na poética verdiana, todavia é preciso concordar com 

Rita Sousa Lopes (2006, p. 30): “a sua obra não cabe nesse universo exclusivo”. Cesário 

                                                           
11 Janet E. Carter (1989) e Helder Macedo (1988) identificam vários eus na poesia verdiana, alguns bem 

divergentes, o que poderia ser um indício embrionário do fenômeno da heteronímia, desenvolvido amplamente 

por Fernando Pessoa. 
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Verde destoa do realismo praticado pela geração de 1870, como procuraremos evidenciar ao 

longo desse trabalho. 

Como faz notar Lopes (2006), a obra de Cesário Verde também apresenta preocupação 

naturalista. Em “Noitada”, delineiam-se facetas bestiais do eu poético; em “Cristalizações” 

os trabalhadores são comparados a animais bovinos: “animais comuns, que uma picada 

esquente,/ Eles, bovinos, másculos, ossudos,/ Encaram-na sanguínea, brutamente;” (p. 126), 

e em “Nós”, descreve-se a doença em seus piores aspectos, o que leva a estudiosa a concluir 

que:  

 

[...] o “real e a análise” adquirem na obra de Cesário Verde uma dimensão 

que ultrapassa os limites do realismo e do naturalismo: instrumentos  

quase literários ao serviço do “livro que exacerbe”, transformam os versos 

do poeta no terreno muito permeável onde várias tendências se cruzam e 

uma originalidade imensa progressivamente se exprime (LOPES, 2006,  

p. 31).  

 

Daí a conclusão de Lopes (2006) de que a poesia verdiana é um caleidoscópio para 

onde convergem as mais variadas tendências literárias, desde a tradição ao contemporâneo, 

e até mesmo correntes estéticas que estavam por vir, como a modernista e a neorrealista. 

Massaud Moisés (2008) afirma que a poesia de Cesário Verde transita do Romantismo para 

o Realismo, da mesma forma que serve de passagem para tendências simbolistas e 

modernistas, enquanto António José Saraiva e Óscar Lopes (2008, p. 926) dizem ser o autor 

de “Deslumbramentos” “o único do grupo tido como realista que consegue romper, de facto, 

com a herança romântica”.   

José Régio (s/d) também corrobora essa assertiva e acrescenta ser o poeta o melhor 

representante do realismo em detrimento de Junqueiro ou Gomes Leal, por exemplo, 

argumentando ser recorrente, no primeiro, os flagrantes do mundo exterior, sob a forma de 

pormenores e apontamentos que se erguem “em luta amorosa com sua subjetividade 

profundamente poética” (RÉGIO, s/d, p. 395). Diferentemente desses críticos se posiciona 

José Carlos Seabra Pereira (2007) ao analisar o aspecto de deambulação do eu poético em 

Cesário Verde. Para Pereira (2007), o discurso deambulatório empreendido pelo eu poético 

não coincide com o projeto realista de inculcar no leitor/espectador determinados 

conhecimentos e valores, o que coloca a poesia verdiana distante do programa do Realismo 

e do Naturalismo da época. 

Portanto, os críticos aqui convocados, em sua maioria, reconhecem na poesia de 

Cesário Verde a presença do Realismo e alguns indicam ter o poeta traços do Romantismo, 

Naturalismo, Impressionismo e Parnasianismo. É evidente, por meio dos poemas, que 
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Cesário Verde paga tributo ao Romantismo ao mesmo tempo em que opera, por meio de 

uma ironia, uma ruptura com esse estilo. Desta forma, sua poesia é assinalada por tensões, 

já que sendo antirromântico por um lado, por outro se revela continuador de um romantismo 

mais radical. (YOKOZAWA, 2017). 

A presença desse movimento contraditório, permeado de tensões, torna a poesia de 

Cesário Verde um painel rico onde transita várias tendências sem que o poeta se sinta 

diretamente ligado a uma delas. Isso explica a percepção dos críticos Mourão-Ferreira 

(1981), ao dizer que a poesia verdiana transcende as coordenadas da geração de 70, e de 

Isabel Rio Novo (2007) que, ao corroborar o que dizem Alexandre da Conceição, Júlio 

Lourenço Pinto, Gomes Leal, Teixeira Bastos e Manuel da Silva Gaio, reafirma a posição 

de marginalização ocupada pela poesia verdiana, dado o não seguimento a qualquer 

orientação doutrinária rígida. 

Assim, é possível o leitor encontrar em um mesmo poema, como “Num Bairro 

Moderno”, a análise atenta e objetiva da rotina de um típico bairro burguês do final do século 

XIX, como se o eu poético usasse de um bisturi, (estrofes de 1 a 6), e o elogio ao devaneio, 

ao sonho, sob a forma de uma “visão de artista” (estrofes 7 a 12), para na última parte (a 

partir da 13ª estrofe) voltar-se à situação inicial.  

Para Massaud Moisés (2008), trata-se do apoético que passa a figurar como elemento 

fundamental na poesia portuguesa do final do século XIX. Daí a rotulação de poesia do 

cotidiano. Mais do que poesia realista, essa poesia se apresenta sustentada por imagens 

plásticas, responsáveis por fixar no leitor novos paradigmas de representação da realidade e 

da figuração do herói.  

Aqui, estamos lidando com o conceito de realismo, segundo o entendimento de Nelson 

Goodman (2006), para quem o realismo está associado a um efeito de familiaridade em 

relação aos padrões textuais utilizados, o que significa dizer que o mundo real, enquanto 

realidade absoluta e independente, inexiste, do ponto de vista cognitivo. Rosa Maria Martelo 

(1996) completa afirmando que a familiaridade combina com o convencionalismo, que, por 

sua vez, apresenta o mundo por meio de “quadros de referência familiares”, por isso são 

vistos como reais, porque os leitores os reconhecem. Para Goodman, alerta Martelo, o mundo 

é construído cognitivamente, logo, os fatos e objetos são fenômenos humanos e, por isso, 

constructos sociais.  

Conforme o filósofo norteamericano, no âmbito da representação, o realismo não 

apresenta qualquer gênero de semelhança com a realidade. Não sendo esse o critério, o teste 

de fidelidade torna-se enganoso. E argumenta: “[...]uma imagem é realista na medida exacta 
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em que é uma ilusão bem sucedida, levando o observador a supor que é o que representa, ou 

que tem as suas características” (GOODMAN, 2006, p.64). Logo, a medida do realismo está 

na plausibilidade de confundir a representação com o representado. 

Nesse sentido, quando afirmamos que a poesia de Cesário Verde dialoga com o 

realismo, queremos defender um conceito de referencialidade pautado na função heurística 

do texto poético, na sua capacidade de redescrição do mundo tendo no horizonte a figuração 

do humano, deixando de lado, portanto, a relação entre referencialidade e denotação12 

perseguida pela tradição realista do século XIX. Logo, estamos defendendo um conceito de 

realismo que destoa daquele imaginado pela geração de 70. No próximo tópico esperamos 

esclarecer melhor esse pressuposto teórico-metodológico.  

 

1.3 O mundo lavado em “sábado de banho” na poesia de Cesário Verde 

 

Os críticos que se debruçaram sobre a poesia de Cesário Verde acentuam seu caráter 

de originalidade. Distanciando-se de poetas como Antero de Quental, Guerra Junqueiro e 

Gomes Leal, o poeta que cantou Lisboa e seus arredores termina por trilhar um caminho 

solitário, em busca da “moderna e fina arte” (In: “Noitada”), tendo para isso que usar mais 

do que “compasso e esquadro”, se dividindo entre “o romântico, o zombador e o feroz” (In: 

“De verão”) e fazendo do seu olhar uma arma poderosa: “ao meu olhar/ Tudo tem certo 

espírito secreto!” (In: “Nós”) Mas em que consiste essa originalidade?  

Como fez notar Joel Serrão (2001 apud NOVO, 2007), ninguém, à época da publicação 

da poesia de Cesário Verde, foi capaz de lhe compreender, legando ao futuro essa tarefa. 

Quando da publicação de “Esplêndida”, Ramalho Ortigão escreve uma crônica na qual 

analisa a poesia, afirmando ser esta uma “falsa poesia”, uma vez que destoa do meio em que 

nasceu e daquele a que se destina, concluindo que nada se salvaria, a não ser a referência à 

“Rua do Alecrim”. Vê-se, por isso, que o autor de As Farpas desejava encontrar na poesia 

de Cesário Verde uma perfeita sintonia entre a representação e a realidade. Explicamo-nos 

melhor: o conceito de realismo empregado pelos escritores do final do século XIX pressupõe 

uma afinidade entre a representação e o objeto representado, isto é, mímesis enquanto 

imitação, cópia do real. 

Na perspectiva de Mario Higa (2010), a frustração de Cesário frente ao leitor de 

“Esplêndida” deve-se ao fato de que o poeta imaginava uma reação para o leitor ideal e este 

                                                           
12 Por denotação entende-se, conforme a acepção pontuada por Goodman, a relação semântica binária entre 

um símbolo e aquilo que ele representa.  
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lhe revelou outra.  Assim, o tiro saiu pela culatra, porque os leitores utilizaram outra chave 

de leitura: a mimese platônica e não a ironia e o humor: 

 

Dizer, pois, que “Esplêndida” foi lido de modo equivocado não equivale a 

afirmar que Ramalho e Teófilo não compreenderam o poema; 

simplesmente, eles leram com parâmetros hugoanos um poema que foi 

escrito para ser lido com critérios baudelairianos, os mesmos, aliás, 

utilizados pela crítica no século XX (HIGA, 2010, p. 44). 

 

Mariano Pina, por seu turno, intui que os escândalos provocados pela poesia verdiana 

são fruto do marasmo e da modorra nas quais os poetas lisboetas viviam mergulhados. O 

que eles não aceitam é o fato de alguém tão jovem ser tão atrevido a ponto de fazer versos 

com assuntos apoéticos, “empregar frases suas”, afastar-se de seus contemporâneos (PINA 

apud ROSA, 2013), traduzindo tudo num sentimento “forte e sincero, mas reprimido”, o que 

provoca espanto em Pessoa (2006, p. 234): “É um português que reprime o sentimento. Tem-

no, porque é português, e um português sem sentimento é cousa que não se concebe.” 

Aliás, Fernando Pessoa, um dos primeiros críticos dessa nova poesia, o inclui no rol 

de mestres do século XIX, juntamente com Antero de Quental e Camilo Pessanha, 

justificando: 

 

Com Antero de Quental se fundou entre nós a poesia metafísica, até ali não 

só ausente, mas organicamente ausente, da nossa literatura. Com Cesário 

Verde se fundou entre nós a poesia objectiva, igualmente ignorada entre 

nós. Com Camilo Pessanha a poesia do vago e do impressivo tomou forma 

portuguesa (PESSOA apud CUNHA, 2006, p. 225).  

 

Para o autor de Mensagem, tratava-se de um gênio, daí a grandiosidade de sua obra 

que não se misturava às demais. O contraste sendo marcado pelo “verso sóbrio e severo, o 

sentimento reprimido, a visão nítida [...] das cousas, o epíteto revelador, o uso simples e [...] 

da quadra, ou da quintilha, quase sempre apenas do decassílabo e do alexandrino” (PESSOA, 

2006, p. 227). Percebe-se que a originalidade apontada por Pessoa não está apenas na forma, 

mas também no conteúdo e no tratamento dos temas. Pessoa tem em mira, em O Livro de 

Cesário Verde, aqueles poemas que se voltam para a apresentação de uma dada realidade 

concreta, que propõem “a visão nítida [...] das cousas” (PESSOA, 2006, p. 227), sem, 

contudo, banir a subjetividade. É o caso de “Nós”, “Num bairro moderno” e “O sentimento 

dum ocidental”, citados e/ou comentados nos fragmentos críticos. São, pois, os poemas que 

se filiam ao paradigma proposto pelos textos convocados que evidenciam, sobretudo, para 

Pessoa, a modernidade e a originalidade do poeta do século XIX. 

Além disso, conclui o autor de Mensagem, a ausência de sentimentalismos no 
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tratamento dos temas; o modo de interromper uma descrição, inserindo uma reflexão 

sentimental, ou um sentimento com uma nota descritiva; a contenção de sentimentos sem 

retoricismo; o cântico voltado para a vida humana, independentemente do espaço e a 

carência de criação imaginativa e de inteligência são razões mais do que suficientes para 

justificar o caráter de inovação da poesia de Cesário Verde.  

Esse novo parâmetro de poesia era totalmente incompreensível aos poetas da terra, que 

não conseguiram se identificar com o poeta negociante e nem mesmo com aquilo que ele 

representava. Jogar o sentimento para o plano do discurso, tornando a linguagem capaz de 

representar qualquer coisa era um fenômeno incompreensível para a época. Razões que 

levam o crítico Eduardo Lourenço (1993, p. 119; grifo do autor) a afirmar: 

 

Cesário, grau zero da nossa Modernidade – um zero que pode ler-se 

também como grau ômega –, é um dos mais originais poetas portugueses, 

Pessanha, Sá-Carneiro e Pessoa incluídos. E chegou primeiro. Melhor do 

que ninguém o soube o mesmo Pessoa, imaginando-o como um pré-Caeiro, 

poeticamente mais original, porque mais inocente na sua inserção 

imaginária na realidade, do que o Guardador de Rebanhos pensados. 

 

E o que desperta a atenção dos críticos é justamente o modo como Cesário olhava o 

mundo, e com “as asas ir abrindo às minhas [suas] impressões” (In: “Melodias Vulgares”), 

no interior do tempo da Modernidade, como se novamente unisse o eu e o mundo, que viviam 

desajustados pós-revolução industrial. A inocência, a simplicidade e o sentimento de 

cotidianidade se traduzem, segundo Eduardo Lourenço (1993, p. 121), em uma nova visão 

do mundo, marcada não por tons moralistas ou sentimentalistas, mas por um olhar arguto e 

“objectivamente duplo, literário, estilística e ontologicamente falando, da nossa poesia.” 

Explicando: a poesia de Cesário contempla duas perspectivas distintas sobre a 

realidade. Por um lado, tem-se um olhar atento, analista e incisivo. Por outro, percebe-se o 

criticismo e o visionarismo de quem soube desapegar-se de si mesmo e voltar-se para o 

Outro: 

 

Eu, por não ter sabido amar os movimentos 

Da estrofe mais ideal das harmonias mudas, 

Eu sinto as decepções e os grandes desalentos 

E tenho um riso mau como o sorrir de Judas. (VERDE, 2006, p. 90). 
 

Por meio do emprego de todos os sentidos, o poeta consegue apreender a realidade que 

o rodeia, tornando-a muitas vezes um exemplar mais autêntico que o original, ao mesmo 

tempo que sente ironicamente todas as decepções e desalentos, frente ao leitor de sua época 

que não consegue compreender o que lê, porque usa outra chave de leitura. Diante disso só 
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resta ao poeta sorrir ironicamente, assumindo uma postura de resiliência:  

 

Perfeitamente. Vou findar sem azedume. 

Quem sabe se depois, eu rico e noutros climas, 

Conseguirei reler essas antigas rimas, 

     Impressas em volume? (VERDE, 2006, p. 109). 

 

A posteridade leu e compreendeu-as perfeitamente. Nelas viu um poeta que 

conscientemente protesta contra as tragédias obscuras de um mundo subalterno, marcado 

pelas desigualdades sociais, repleto de seres rotos e miseráveis, explorados e cabisbaixos, 

sem deixar de investir na dimensão estética do poema, tornando-o uma experiência literária 

de sucesso. O leitor da atualidade, sem dificuldade, associa essa poesia à filosofia social da 

geração de 70, contudo sem o caráter panfletário e sem a crítica ortodoxa e alongada contra 

as instituições sociais.  

É certo que em um ou outro poema percebe-se um tom crítico e irônico voltado ao 

clero ou à monarquia, mas diferentemente do que percebemos em Guerra Junqueiro ou 

Gomes Leal, esse assunto não ocupa mais do que alguns versos, com exceção do poema 

“Ele”, que se constitui em uma crítica ferrenha aos excessos cometidos pela monarquia, 

nobreza e clero, enquanto o povo “Desmaiavam na rua, à fome” (VERDE, 2006,  

p. 63), totalmente abandonado à própria sorte: “E à chuva, ao vento, ao frio, os povos 

soluçavam” (VERDE, 2006, p. 63). Entretanto, essa crítica não aparece manchada de 

sentimentalismos.  

O que se vê é um eu poético que, de longe, observa e analisa a cena, ou melhor, o 

“festim devasso” e descreve-o, com seu luxo e desperdício, em contraponto à situação de 

miserabilidade do povo.  Implicitamente, percebe-se uma crítica acentuada ao chefe da 

monarquia que enquanto governo deveria preocupar-se com os seus súditos. Conforme o 

crítico Eduardo Lourenço (1993, p. 125; grifos do autor): 

 

[...] Cesário olha para o poema que escreve, subtrai-o ao espontaneísmo 

cantante da tradição romântica, dialoga com o próprio poema como 

dialoga com a realidade que lhe serve de pretexto. É nesse espaço de crítica 

e ironia que realmente funcionam com eficácia os seus alexandrinos 

exactos e, sobretudo, os seus alexandrinos ou decassílabos subtraídos à 

musica consabida para eles e convertidos em sucessão de tempos poéticos 

sem ligação interior evidente.  

 

E como consegue o poeta tal feito? A 10ª estrofe de “Cristalizações” tem a resposta. 

Ao exagero de sentimentos recorrentes à época o poeta contrapõe o emprego dos sentidos 

lavados, limpos, isto é, totalmente destituídos das impressões e dos lugares-comuns da 
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poesia do período. Paralelo ao desejo de descontaminar os sentidos, ergue-se outra realidade, 

fruto da alucinação desencadeada pela ativação dos órgãos dos sentidos. Essa tensão entre o 

ver, o sentir e o imaginar está presente em boa parte da poesia de Cesário Verde e se constitui 

em uma das suas linhas de força. Ela se traduz no desejo interrompido pela “nítida pupila 

(que) se alucina”:  

 

E engelhem muito embora, os fracos, os tolhidos, 

Eu tudo encontro alegremente exacto. 

Lavo, refresco, limpo os meus sentidos, 

E tangem-me, excitados, sacudidos, 

O tacto, a vista, o ouvido, o gosto, o olfacto! (VERDE, 2006, p. 124; grifos 

nossos). 

 

A concepção de poesia, em que o mundo comparece menos como um reflexo do real, 

propicia ao leitor condições para que veja o poema como uma janela a mais no campo da 

interpretação e da reordenação do nosso mundo habitual. Nesse sentido, a poesia, e por 

extensão todas as artes, conforme anuncia Goodman, é uma versão do mundo, na qual os 

fatos aparecem associados à fabricação dos fatos: 

 

A representação realista, em resumo, não depende da imitação, da ilusão 

ou da informação, mas da doutrinação. Praticamente qualquer imagem 

pode representar praticamente qualquer coisa; isto é, dada uma imagem e 

um objeto, há habitualmente um sistema de representação, um plano de 

correlação, sob o qual a imagem representa o objecto. O grau de correcção 

da imagem sob esse sistema depende de quão rigorosa é a informação sobre 

o sistema. Mas o grau de literalidade ou de realismo da imagem depende 

de quão canónico é o sistema. Se a representação é uma questão de escolha 

e a correcção uma questão de informação, o realismo é uma questão de 

hábito (GOODMAN, 2006, p. 67-68). 

 

Nesse sentido, a geração de 1870 assumiu um modelo de representação já 

habitualmente consagrado, pautado na ideia de que a poesia se aproximaria da fotografia, 

por exemplo, dada a semelhança que deveria estabelecer com o objeto representado. Daí o 

excesso de descritivismo existente tanto na prosa realista quanto na poesia. Cesário Verde, 

por sua vez, destoa dessa concepção, ao fugir dos lugares-comuns, propondo outras formas 

de representar o objeto, formas essas pautadas na aproximação entre o ver, o sentir e o 

imaginar, isto é, nas impressões que o objeto observado lhe desperta.  Desta forma, na 

representação do objeto o poeta emprega a fórmula = observação + análise + reflexão + 

imaginação. O resultado é uma poesia que provoca desfamiliarização, daí o espanto dos 

leitores, à época. 

Na percepção de Goodman, qualquer imagem poderia ser utilizada para representar o 
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objeto desejado, desde que o poeta criasse as condições de similitude entre elas e para isso 

não há necessidade de combinação entre todos os caracteres. Nesse processo, natural seria 

ocorrer a releitura de uma imagem por outros vieses, isto é, o objeto fixado poderia ser 

representado por outras formas, revelando, assim, uma nova maneira de redescrever o 

mundo. É essa capacidade de redescrição do mundo, a partir do enfoque no homem, que 

provoca admiração em críticos como Eugênio de Castro que enfatizou o modo como Cesário 

revolucionou a poesia portuguesa por meio da incorporação de algumas espécies humildes, 

até então distantes da poesia, dentre outras inovações (CASTRO, 1926). Também Fernando 

Pessoa nota que a poesia verdiana volta-se, principalmente, para o canto da vida humana. 

Sobre essa constatação sintetiza Yokozawa (2017, p. 136): “Ao cantar a vida humana, 

Cesário não é indiferente às fraturas sociais e às contradições que assinalam tanto o espaço 

citadino quanto o campo, cujo imaginário literário de locus abstrato bucólico reformulou.” 

João Cabral de Melo Neto também nota essa particularidade na poesia verdiana. Em 

“O sim contra o sim”, o poeta pernambucano lê criticamente uma série de intelectuais que 

despertaram a sua simpatia na arte da composição: Marianne Moore, Francis Ponge, Miró, 

Mondrian, Juan Gris, Jean Dubuffet, Augusto dos Anjos e Cesário Verde. O que eles têm 

em comum? 

Todos produzem arte, utilizando meios não tradicionais/não canônicos. Marianne 

Moore, por exemplo, ao invés do lápis usa o “bisturi”, Ponge, por sua vez, emprega um 

bisturi ramificado (a linguagem com seus mil dedos); Miró e Mondrian utilizam a mão 

indomesticada, sem os convencionalismos habituais; Juan Gris e Jean Dubuffet utilizam 

“luneta avião” e “luneta dedo”, respectivamente, já Cesário Verde utiliza “água clara” 

enquanto Augusto dos Anjos usa “água do Paraíba”.  

Como o que nos interessa são as aproximações entre Cesário Verde e João Cabral, 

deixaremos de lado os demais artistas listados pelo poeta para nos dedicar ao esclarecimento 

de como seria o “mundo em sábado de banho” na poesia verdiana. Para isso precisamos 

convocar dois poemas: “Cristalizações13 e “Cesário Verde usava a tinta”. O primeiro foi 

escrito por Cesário Verde em 1878 e dedicado ao amigo Bettencourt Rodrigues; o último, 

dedicado a Félix de Athayde, é o 5º poema de “O Sim contra o sim” que integra a obra Serial, 

escrita entre os anos de 1959 a 1961 por João Cabral. Nesse poema, João Cabral recupera 

partes significativas de “Cristalizações”, deixando claro que não só leu Cesário Verde, como 

também o compreendeu, uma vez que sintetiza em poucos versos o modus operandi do poeta 

                                                           
13 Dada a importância e a extensão do poema, optamos por transcrevê-lo no anexo I. 
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português. Vamos à transcrição do poema: 

 

Cesário Verde usava 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 na Arcádia. 

 

Certo, não escrevia com ela, 

    ou   escrevia lavando: 

    relavava, enxaguava 

seu mundo em  sábado de banho. 

 

Assim chegou aos tons opostos  

        das maçãs que contou: 

         rubras dentro da cesta 

de quem no rosto as tem sem cor. (MELO NETO, 2007, p. 275). 

 

Nos dois primeiros versos, João Cabral recupera a imagem do poeta pintor, não apenas 

para corroborar o que a crítica tem dito sobre essa relação, mas para melhor explicá-la, na 

medida em que chama a atenção para detalhes quase imperceptíveis. Desta forma, à ideia do 

poeta que pinta o mundo é sobreposta a imagem que o próprio Cesário constrói de si no 

poema “Cristalizações”. Segundo esse eu poético, assim como “O céu renova a tinta 

corredia” (p. 124) ele/eu “Lavo, refresco, limpo os meus sentidos” (p. 124).   

Dito de outro modo, destituído das concepções já existentes, das tintas utilizadas por 

outrem, o poeta pintor vê, através de uma “imensa claridade crua” (123), o mundo que o 

rodeia e naturalmente aquilo que lhe pareceria turvo, escuro, se lhe apresenta nitidamente, 

tal como “as poças d´água, como um chão vidrento/ Reflectem a molhada casaria” (123), ou 

ainda “os charcos” que brilham tanto que se assemelham às “ lagoas brilhantes”(p. 124), isso 

porque não só a “actrizita” tem “os olhos lisos como polimento” (125);  também ele poliu os 

seus, os lavou, tornando-os descontaminados das representações habituais. Ao verbo ver 

acrescente-se o “dar a ver”, na medida em que o poeta, ao lavar, relavar e enxaguar, torna o 

mundo mais claro ao leitor. Assim, “as poças d´água” e os “charcos”, lidos, aqui, como 

metáforas de sua poesia, se tornam tão nítidos que se assemelham à “molhada casaria”, isto 

é, ao mundo.  

Porque representa o mundo em poesia com outras tintas, brota a dúvida inicial no eu 

poético, apresentada na segunda estrofe: “Talvez que nem usasse tinta,/ somente água clara” 

para, na terceira estrofe, concluir que o poeta, se usasse tinta, “escrevia lavando:/ relavava, 
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enxaguava”; isto é, ao escrever retirava os excessos, fugia ao lugar-comum, buscando 

enxergar sem os olhos de quem tudo viu e já conhece. Para o eu poético, o modus operandi 

de Cesário se pauta na representação do mundo sem os convencionalismos preexistentes, 

tornando, por isso, o mundo mais claro em sua poesia, donde a expressão “mundo em sábado 

de banho”, isto é, Cesário é o poeta faxineiro que transpõe o mundo para sua poesia por meio 

de recursos não convencionais à época, possibilitando ao leitor uma nova forma de enxergar 

o mundo, conclusão evidenciada na última estrofe.  

Em que consiste essa nova forma? A última estrofe do poema nos dá a resposta. No 

horizonte de leitura do poeta pernambucano está o poema “Num bairro moderno”, 

perceptível a partir do jogo entre as maçãs do rosto sem cor e a fruta vermelha dentro da 

cesta. Tem-se aí o destaque para a figuração do humano no poeta português, que se revela a 

partir da referência à vendedora de verduras. Ela é uma das personagens mais significativas 

na poética de Cesário Verde. Tal como muitas mulheres, que compõem a galeria de heroínas 

da poesia verdiana, a vendedora de verduras é uma trabalhadora. O eu poético a observa, 

numa das ruas elegantes de Lisboa, enquanto vai ao trabalho: 

 

E rota, pequenina, azafamada, 

Notei de costas uma rapariga, 

Que no xadrez marmóreo d’ uma escada, 

Como um retalho de horta aglomerada, 

Pousara, ajoelhando, a sua giga. (VERDE, 2006, p.110) 

 
Essa mulher - feia, desajeitada, pobre e humilhada por alguém que se encontra em 

situação social semelhante à sua - desperta no eu poético uma visão alucinatória que ganha 

formas a partir da cesta de vegetais: 

 

Subitamente, - que visão de artista! – 

Se eu transformasse os simples vegetais, 

À luz do sol, o intenso colorista, 

Num ser humano que se mova e exista  

Cheio de belas proporções carnais?! (VERDE, 2006, p.111) 

 

Assim, em contraposição à vendedora de verduras, aos poucos vai surgindo outro ser 

humano, provido de formas robustas e sadias. Seria esse ser imaginado uma resposta 

involuntária à situação social vivida pela vendedora de verduras? Difícil saber. O que se nota 

é que tão rápido quanto essa visão surgiu ela também desaparece, como se tratasse de um 

devaneio, uma miragem, uma alucinação. Bastou para isso que a regateira lhe chamasse para 

que a ajudasse a erguer a cesta, à cabeça. Depois de ajudar a moça, ele segue seu caminho, 

não sem antes revelar a sua compaixão por ela:  
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E enquanto sigo para o lado oposto, 

E ao longe rodam umas carruagens, 

A pobre afasta-se, ao calor de agosto, 

Descolorida nas maçãs do rosto, 

E sem quadris na saia de ramagens. (VERDE, 2006, p.112) 

 

Desta forma, a vendedora de verduras - assim como o servente de pedreiro, a tísica e 

tantos outros que povoam a poesia verdiana - desperta a atenção do eu poético, dada as 

condições sociais que revela. A denúncia social, aqui apresentada, se dá em parâmetros 

diferentes dos vigentes, à época. Se a geração de 1870 utilizava uma linguagem agressiva 

para denunciar as mazelas sociais, fixando-se, exaustivamente, no problema a ser combatido, 

Cesário Verde não se exime dessa missão. Entretanto, faz isso como se tivesse fixando uma 

paisagem, na qual à figuração da vendedora de verduras juntam-se outras como uma criança 

regando uma trepadeira (17ª estrofe) e a descrição da natureza em harmonia (18ª estrofe), 

para, nas duas últimas estrofes, voltar ao tema principal: 

 

E pitoresca e audaz, na sua chita, 

O peito erguido, os pulsos nas ilhargas,  

D’ uma desgraça alegre que me incita, 

Ela apregoa, magra, enfezadita, 

As suas couves repolhudas, largas. 

 

E, como as grossas pernas d’ um gigante, 

Sem tronco, mas atléticas, inteiras, 

Carregam  sobre a pobre caminhante, 

Sobre a verdura rústica, abundante, 

Duas frugais abóboras carneiras. (VERDE, 2006, p.113) 

 

Apesar de viver em condições desfavoráveis, a vendedora de verduras não se abate. 

Com audácia e coragem enfrenta a luta e essa atitude impacta positivamente o eu  

poético, que termina por pintá-la como uma mulher forte e guerreira, assemelhando-se a um 

gigante e em equilíbrio ao resultado de seu trabalho, tornando-se, assim, “um retalho de horta 

aglomerada” em meio ao “xadrez marmóreo de uma escada”. Deste modo, ao dar a ver essa 

figura humana, o poeta evidencia tanto o emprego da observação quanto da imaginação.  

Sobre a afirmação de Cesário ser “um pintor nascido poeta”, Gabriel Magalhães (2007, 

p. 144) arremata: 

 

No fundo, a poesia cesárica, que se escreve sempre no além de si mesma, 

que arrisca sempre mais um passo em frente, não se poderia conformar 

com um mero destino pictural. E aqui são os próprios textos de Cesário que 

nos falam deste desejo de ir além da pintura – de ultrapassar uma mera 

representação pictural da realidade. 
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Logo, se Cesário é o poeta pintor, faz-se necessário compreender que, no exercício de 

sua função, as palavras não espelham o mundo habitual, com os graus de semelhança já 

convencionados; elas são utilizadas para redescrevê-lo. Nesse processo de redescrição, o 

poeta emprega a imaginação criadora em detrimento da descrição exaustiva de objetos, 

paisagens e fatos, tal como faziam os escritores da geração de 1870. Se os realistas 

empregavam seus esforços para fazer a defesa de uma tese – decadência da família, da 

monarquia ou mesmo do clero, por exemplo – o poeta comerciante lançava hipóteses sobre 

as causas do infortúnio de seus heróis ou se detinha apenas no esforço empreendido por cada 

um para manter-se vivo, pintando-o no espaço em que é observado. Assim, o poeta emprega 

outro modo de representação. Nesse sentido, Cesário Verde reconfigura o realismo do século 

XIX, assim como João Cabral também reconfigurará o realismo praticado pela geração de 

1930, no Brasil. 

Conforme Goodman (2006, p. 72): “A representação fica assim afastada de ideias 

pervertidas que fazem dela um idiossincrático processo físico análogo a um espelhar, sendo 

reconhecida como uma relação simbólica relativa e variável.” Nesse sentido, a representação 

do mundo em poesia se faz a partir do emprego de novos símbolos, do estabelecimento de 

novos acordos entre o poeta e o leitor, que, aos poucos, vai assimilando-os. O que significa 

dizer que em Cesário Verde a redescrição do mundo passa pela incorporação do devaneio e 

da imaginação como modos legítimos de ler/representar o mundo. Nesse afã, fugir dos 

recursos já empregados é uma forma de oferecer ao leitor outras lentes: 

 

Pinto quadros por letras, por sinais 

Tão luminosos como os de Levante, 

Nas horas em que a calma é mais queimante, 

Na quadra em que o verão aperta mais. (VERDE, 2006, p. 153). 

 

Interessante destacar que o poeta pinta em pleno meio dia ou no calor da tarde, tal 

como afirma o eu poético em “Nós”. E o que isso significa? Primeiro, o distanciamento da 

postura de poeta ensimesmado e isolado, amigo da noite e das coisas fúnebres, melancólicas. 

Segundo, a ênfase dada ao trabalho artesanal, à objetividade, à análise, à crítica e à 

racionalidade, daí a associação indireta ao ferreiro - sujeito capaz de moldar superfícies 

duras, pouco flexíveis; artesão da claridade.  No último poema de “Nós”, tem-se reforçada 

essa ideia: “Eu vinha de polir isto tranquilamente”. (p. 161). Uma percepção também 

partilhada por João Cabral que em entrevista concedida a Mário César Carvalho, em 1988, 

declara: 

Para mim, arte é construção. Eu não sei latim nem grego, não sei de onde 
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vem a palavra arte, mas você veja que a palavra arte está muito ligada à 

palavra artesão. E a palavra artesão está ligada à palavra trabalho. Eu não 

vejo uma fronteira nítida entre a arte e o artesanato. Para mim, um poeta, 

um escritor, um romancista é um artista como um sujeito que faz sapatos 

(MELO NETO, 1988 apud ATHAYDE, 1998, p. 18). 

 

Aproximar os ofícios, deixando de lado os privilégios e preconceitos que cercam cada 

profissão, é uma forma nova de enxergar a Literatura. Talvez por isso Cesário tenha dito 

sentir “desdém pela literatura/ E até desprezo e esqueço os meus amados versos”! (VERDE, 

2006, p.161). Uma declaração que não pode ser menosprezada, uma vez que esse 

desprendimento foi talvez a maior fonte de originalidade, “o segredo que o apartou, dos 

outros e lhe deu esse olhar diferente, essa poesia da vida sem literatura que foi seu breve e 

imortal destino” (LOURENÇO, 1993, p. 135; grifo do autor). Para Eugênio de Castro (1926, 

p. 99), Cesário Verde criou em Portugal um gênero de pintura rítmica, responsável por 

alargar o campo da inspiração, “e mostrando, pelo exemplo, que, nas coisas mais vulgares 

e, aparentemente, menos poéticas, muitas vezes residem ocultos mas riquíssimos filões de 

poesia.” 

 

1.4 O lugar de João Cabral na Literatura Brasileira 

 

Se Cesário Verde enfrenta resistência e/ou indiferença, quase generalizada no seu meio 

literário, quando da publicação de seus poemas, o caminho trilhado por João Cabral de  

Melo Neto parece ter sido um pouco mais suave. Depois da estreia, na década de 1940, o 

poeta é recebido pela crítica com entusiasmo e admiração. É claro que sua canonização  

só se dá na década de 1960, todavia não dá para desconsiderar o fato de que ele é bem 

recebido por um dos maiores críticos literários da época, quando só havia publicado Pedra 

do Sono.  

Em Poesia ao Norte, artigo publicado em 1943, Antonio Candido apresenta dois novos 

poetas, “rapazes apenas saídos da adolescência e ambos nortistas” – João Cabral de Melo 

Neto e Rui Guilherme Barata. É visível a animação do crítico ao se referir ao primeiro deles, 

dedicando algumas páginas para falar de sua poesia, ao passo que ao segundo devota menos 

de uma lauda. 

Para Candido (1999), o autor de Pedra do Sono já nasce dono de uma expressão 

própria, em consonância com a chamada nova geração e em sintonia com uma proposta de 

rigor formal e conteudístico própria, pautada em critérios bastante seletivos no que diz 
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respeito às escolhas estilísticas e linguísticas:  

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

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

visões oníricas. Os poemas que o compõem são, é o termo, construídos 

com rigor, dispondo-se os seus elementos segundo um critério seletivo, em 

que se nota a ordenação vigorosa que o poeta imprime ao material que me 

fornece a sensibilidade (CANDIDO, 1999, p.09). 

 

Diferentemente de Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, o poeta 

pernambucano opta, segundo o crítico, por investir na potencialidade dos vocábulos. 

Deixando de lado a sequência verbal, aposta nas imagens materiais que se erguem como 

“esqueleto do poema”, fazendo do verso seu refém. Desta forma, o esforço de sugestão 

emotiva localiza-se nos vocábulos, que se enredam por meio de um “vago fio discursivo”, 

através do qual o poeta lança “os elementos significativos e o arcabouço do poema” 

(CANDIDO, 1999, p.11). Essa técnica, que dá ao substantivo um papel de destaque, será 

ampliada e se tornará uma das marcas mais significativas da poética cabralina. Marta 

Peixoto, em Poesia com Coisas (1983), atesta que os substantivos concretos, enquanto 

referentes do mundo material e componentes da imagística, atravessam toda a produção de 

Cabral, desempenhando importância tanto na temática quanto na estilística. 

Além de fazer uma poesia com coisas, o crítico também percebe o processo de 

despoetização empreendido pelo jovem poeta, o que faz sua poesia aproximar-se de outras 

artes, como a pictórica. Diante de tanta autonomia e personalidade própria, o crítico declara: 

“Como quer que seja há nele qualidades fortes de poesia e eu não sei de ninguém nos últimos 

tempos que tenha estreado com tantas promessas. Seus poemas são realmente belos, e 

representam a riqueza de uma incontestável solução pessoal” (CANDIDO, 1999, p.12). O 

único ponto negativo dessa poesia, na perspectiva de Candido, seria a sua incapacidade de 

se comunicar com o leitor, dado o seu hermetismo. Todavia, isso não mancha o olhar do 

crítico que sente que João Cabral logo se dará conta da importância de “olhar um pouco à 

roda de si”. Sobre esse artigo de Candido o poeta pernambucano declara mais tarde: 

 

Hoje eu poderia colocá-lo como prefácio em minhas poesias completas 

porque ele previu tudo o que eu ia escrever, a maneira como eu ia escrever 

e meu primeiro livro não é ainda muito característico da minha maneira 

posterior, mas ele pressentiu tudo. Notou que minha poesia aparentemente 

surrealista, no fundo, era a poesia de um cubista (MELO NETO, 1975 apud 

ATHAYDE, 1998, p. 100). 

 

É possível que esse olhar perspicaz do crítico tenha sido responsável por fazer o poeta 

perceber traços que não havia notado, quando da época da preparação da obra – como a 
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capacidade de unir o surrealismo ao construtivismo cubista – o que foi fundamental para que 

João Cabral decidisse “não renegar Pedra do Sono”.  É certo que nessa obra o poeta não 

tinha plena consciência dos caminhos que seguiria; ainda estava envolto em 

experimentalismos, como ele mesmo declara em entrevista, mas algumas escolhas já havia 

feito, como a preferência por imagens e a valorização plástica das palavras.   

Desta forma, é possível deduzir que esse artigo de Candido tenha direcionado João 

Cabral quanto ao projeto poético que pretendia construir, tanto no que diz respeito à 

dimensão da representatividade da realidade quanto ao aspecto de comunicabilidade.  

Aliás, desde Pedra do Sono (1941), o poeta se vê envolto pelo desejo de proferir a palavra 

certa, de produzir o poema que seja ao mesmo tempo monumento de composição e 

comunicação. 

Todavia, se a poesia de João Cabral, em seu início, apresenta traços de hermetismo, de 

poesia pura – como afirma o crítico – isso não implica em banimento da realidade. O que 

muda é a forma de representá-la. Defendemos a hipótese de que desde as primeiras obras, 

há, na poética cabralina, uma dimensão representativa da realidade, mesmo na chamada 

poesia pura, e o próximo tópico procurará evidenciar isto. 

Para Marly de Oliveira (2000), a relevância da poesia de Cabral não está na 

unanimidade crítica que se ergue em torno dela, mas na singularidade que a faz destacar-se 

em meio a tantos escritores de peso, como Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, 

Murilo Mendes, João Guimarães Rosa, Joaquim Cardozo e Clarice Lispector. Uma 

singularidade que se pauta, principalmente, na revalorização da imagem, construída como 

imagem-símile enquanto elemento fundamental e decisivo para a criação poética, que ao 

lado das teses surrealistas se ergue como elemento veiculador de poeticidade. O que significa 

dizer que em Cabral a imagem é o mecanismo a partir do qual o poeta “dá a ver”. Conforme 

explica Antonio Carlos Secchin (2014, p. 401-402; grifo do autor): 

 
Dar a ver não é deixar o objeto objetivamente falar, é escolher estratégias 

propícias a uma simulação de objetividade, em que as impregnações mais 

visíveis do sujeito se camuflem em prol de uma cena em que os objetos 

pareçam falar de si, mas sempre por meio do sotaque de quem os vê. 

 

Desta forma, por meio de imagens dadas à vista, o poeta camufla o sujeito poético mas 

não o apaga do texto. Diante disso, afirma Secchin serem relativas as bases da proclamada 

objetividade cabralina. O que se constata, afirma o crítico, é uma poesia que nega a primeira 

pessoa, mas não a presença do escritor: “É pela marca exaustiva sobre determinados signos 

que se vai desenhando o rosto de quem a imprime. Na “seleção dessas coisas” o poeta se 
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reconhece” (SECCHIN, 2014, p.402). Portanto, as imagens em João Cabral são marcas 

indeléveis da presença do autor no texto. 

  É importante lembrar que antes de João Cabral Cesário Verde já investia na imagem, 

vista enquanto elemento transfigurador da realidade. Conforme o crítico Jorge de Sena 

(2001), as imagens em Cesário Verde correspondem às descrições sintéticas de instantes 

flagrados pelo eu deambulador e distribuídos em quadros, por meio de uma composição 

rigorosamente parnasiana. Àquelas cola-se a imaginação criadora, capaz de transfigurar o 

real, aproximando-o do irreal. Rosa Maria Martelo (2012) complementa ao lembrar que “[...] 

o processo característico de Cesário é bastante diferente e passa por um cruzamento de 

imagens que, por serem sempre perceptivas, se atêm a um plano de imanência, o que 

representa já uma maior distância face à poética romântica” (2012, p. 87). Assim, à imagem 

provinda do real integra-se outra de ordem subjetiva e que constitui uma análise do visto. 

Interessante pontuar também que a poesia de João Cabral não se ergue apenas negando 

a produção poética já existente. De início, Cabral é despertado pela poética de  

alguns escritores como Carlos Drummond e Murilo Mendes. Conforme Oliveira (2000,  

p. 33):  

 

João, cansado de leituras em antologias adoptadas no Colégio Marista do 

Recife, teve a revelação de que também podia fazer poesia lendo 

Drummond, sobretudo os primeiros poemas publicados em suplementos. 

Murilo interessou-o logo pela sucessão de imagens surrealistas. O famoso 

Villy Lewin revelou-lhe os poemas e os Cabiers de Paul Valéry. E muito 

cedo deparou com a lição de Reverdy. 
 

Todavia, a relação poética de Cabral com esses escritores é tensa. Conforme Secchin 

(2014), são poucos os elementos de confluência entre Murilo Mendes e João Cabral, por 

exemplo. De Murilo, tem-se a escrita onírica de marcas surrealistas, que comparece de forma 

nítida apenas em Pedra do sono (1942), e o emprego da plasticidade para celebrar o mundo. 

Diante disso o crítico conclui:  

 

Não há na poesia brasileira uma linhagem nítida em que comodamente se 

possa instalar a obra de João Cabral de Melo Neto.  Essa espécie de 

orfandade, que faz dele um autor-ilha, não implica, insistimos, uma 

trajetória criadora isenta da história, inclusive porque uma ilha só se 

percebe em referência ao continente. (SECCHIN, 2014, p. 399) 

 

Daí as marcas da negação, da recusa e da dissonância. Essa relação marcada por 

tensões, oriundas de posicionamentos poéticos divergentes, também é perceptível em 

Cesário Verde que não menosprezava os seus colegas nem tão pouco era desprezado pela 
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maioria deles. Havia um clima de apreço ao outro, apesar dos posicionamentos de cada um 

e dos caminhos poéticos escolhidos. Em uma das cartas escritas ao Silva Pinto afirma:  

 

Mas aqui ninguém me quer mal, também é verdade. O Junqueiro, de quem 

tanta gente diz mal, é um dos homens que me trata com mais especial 

deferência; até quando fala de mim aos rapazes. Ele tem fama de 

desfrutador: e apesar disso julgo-o sincero comigo, chegando a dispensar-

me cavacos duma grande intimidade que ele confessa raríssima para os 

outros (VERDE, 2006, p.172).  

 

Mesmo tendo uma relação cordial entre os pares, no campo poético, as divergências 

são visíveis. Basta-nos recordar a receptividade de alguns poemas verdianos. Um detalhe 

significativo que distancia os dois poetas nesse quesito é o fato de que João Cabral 

reconhece, por meio de cartas e entrevistas, a influência recebida de Drummond e Murilo 

Mendes, por exemplo. Cesário Verde, por sua vez, deixa de declarar qualquer influência 

significativa, mesmo entendendo que Charles Baudelaire foi, sem dúvidas, seu grande 

mestre.  

Além destes, outros intelectuais também impactaram positivamente João Cabral, tanto 

que mereceram poemas ou dedicatórias. Ele também foi considerado um precursor do 

movimento concretista e foi admirador do poema-processo de Mário Chamie.  

Quanto à sua associação à geração de 1945, tanto a crítica quanto o próprio poeta são 

unânimes ao afirmar que sua adesão é apenas cronológica. Para Haroldo de Campos (2000), 

o autor de O Engenheiro opunha-se ao neoparnasianismo ornamental da geração de 1945, 

com a qual não estabelecia a menor afinidade estética. Sendo membro da chamada poesia 

concreta e um dos seus fundadores, Haroldo de Campos reivindica a filiação de João Cabral 

a esse movimento, afirmando ser o poeta pertencente a uma linhagem de “poetas inventores”, 

dada sua “vocação para o rigor, para o controlo do acaso, para a engenharia poética, até à 

aliança – à síntese dialéctica – entre racionalismo e sensibilidade” (CAMPOS, 2000, p. 28). 

O que mais apreciavam no poeta pernambucano era a sua lucidez metódica, sua capacidade 

de ausentar-se do objeto descrito, tornando a poesia portadora de uma emoção que não nasce 

no poeta, mas nela mesma. Conforme Secchin (2014, p.400):  

 

É sem dúvida no concretismo que a ascendência cabralina se faz convocar: 

João Cabral, como se sabe, é dos raros autores brasileiros a merecer guarida 

no panteão dos concretos. Lê-se no “plano-piloto” do grupo: “João Cabral 

de Melo Neto: linguagem direta, economia e arquitetura funcional do 

verso”. 

 

Apesar dessa admiração, os traços que aproximam Cabral e os concretos são poucos 
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frente “ao fosso ideológico que os distingue” (SECCHIN, 2014, p. 400).  O próprio Cabral, 

na dedicatória do livro Agrestes - obra escrita durante os anos de 1981 a 1985 - a Augusto 

de Campos alerta de que seu caminho é outro, servindo, no máximo, de “uma espécie de 

trampolim” para os poetas desse movimento:  

 

Por que é então que este livro 

tão longamente é enviado 

a quem faz uma poesia  

de distinta liga de aço? 

Envio-o ao leitor contra, 

envio-o ao leitor malgrado 

e intolerante, o que Pound 

diz de todos o mais grato; 

àquele que me sabendo  

não poder ser de seu lado, 

soube ler com acuidade 

poetas revolucionados. (MELO NETO, 2007, p. 486). 

 

Nesses versos, ficam nítidos tanto o posicionamento do poeta em relação à poesia que 

pratica e ao lugar que ocupa, quanto a satisfação que sente ao saber-se lido por leitores tão 

distintos. Justamente porque são poetas leitores de outra ordem – “àquele que me sabendo/ 

não poder ser de seu lado” – fácil seria apontar as falhas dessa poesia. Todavia, os caracteres 

de inovação e de rigor formal são percebidos com tanta agudeza pelos concretistas que ao 

poeta pernambucano só resta reconhecer o gesto de quem sabe que seria impossível 

comportar-se como leitor-contra.  

Waltencir Alves de Oliveira, em O gosto dos extremos: tensão e dualidade na poesia 

de João Cabral de Melo Neto, de Pedra do Sono a Andando Sevilha, (2012), afirma que o 

grupo de poetas da geração de 45 enxergava a poesia e sua função social a partir de lentes 

bem diferentes das de João Cabral: 

 

O grupo de 1945 era preocupado com o restabelecimento de um rigor 

formal, o que impõe o resgate de métricas e procedimentos de composição 

em desuso desde 1922 e o estabelecimento de uma poética do vago e do 

inefável, que chegou a render, para alguns, o rótulo de neossimbolista. 

Tratava-se de poetas interessados em estabelecer um determinado 

vocabulário poético, recuperar o rigor parnasiano de oficina, a 

musicalidade, métricas e formas clássicas como o soneto, aproximando-se, 

em alguns casos, da vertente alucinatória do surrealismo (OLIVEIRA, 

2012, p. 28). 

 

Com esses pressupostos, a distância entre João Cabral e seus contemporâneos torna-

se inevitável, uma vez que o poeta pernambucano desejava uma poesia que não fosse apenas 

incorporação do já existente, mas que assinalasse para outras direções. Sua aversão à 
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musicalidade e ao ritmo fácil é declarada em entrevista e nos ensaios que escreveu. A relação 

com o Surrealismo, visível nos primeiros poemas, dá-se mais pelo viés do construtivismo 

abstrato do que pelo onírico temático, apesar de também se valer desse. (BARBOSA, 2002) 

O próprio poeta também se sente deslocado em relação à geração de 45. Além de não 

concordar com alguns posicionamentos que defende – como, por exemplo, a ideia de que 

esta geração deveria se erguer como oposição à anterior – reconhece que a poesia que 

encontra, ao se lançar na vida literária, é rica e sólida, estando em seu melhor período: 

 

A poesia que eles encontraram em funcionamento era uma poesia 

poderosa. Seis ou sete daqueles núcleos de exploração estavam, naquele 

momento, em seu melhor período. Ofereciam possibilidades de trabalho 

consideráveis aos poetas que começavam. Não é de estranhar, portanto, 

que cada estreante lançasse mão de soluções e de uma experiência técnica 

já confirmadas, para fazer levantar o voo de sua obra pessoal (MELO 

NETO, 2007, p. 723). 

 

Também condena a percepção de alguns poetas da geração de 1945 que diziam haver 

um espírito de renovação radical. Para João Cabral, essa geração apresenta uma consciência 

similar à anterior. O que existiria, no máximo, seria uma divergência de posição histórica. 

Isto é, a poesia de 45 se apresenta como o momento de exploração e consolidação de técnicas 

bem-sucedidas. Daí a conclusão de João Cabral: “O fato de constituírem uma geração de 

extensão de conquistas, muito mais do que uma geração de invenção de caminhos, é o que 

melhor me parece definir os poetas de 1945” (MELO NETO, 2007, p. 724). Logo, 

aperfeiçoar os padrões já existentes seria o caminho natural a ser percorrido por esses poetas: 

“A geração de 45 pôde aprender com os poetas mais velhos certos padrões de poesia. 

Encontrou, portanto, meio caminho andado. Pôde, por isso, entregar-se ao trabalho de 

explorar mais profundamente esses padrões, botando-os para funcionar” (MELO NETO, 

1953 apud ATHAYDE, 1998, p.41). 

Na percepção de João Cabral, como os poetas de 1945 encontraram uma poesia 

brasileira bem definida e em pleno funcionamento, dois caminhos se apresentavam a eles: 

escolher o cômodo, isto é, continuar o que já se fazia, imitando poetas da geração anterior 

ou lançar-se em busca de uma dicção própria. Assim, para despertar a atenção era preciso 

descobrir seu “timbre próprio”, daí o grau de experimentalismo vivido pelo poeta das coisas 

nas primeiras obras, corroborado por ele em entrevistas e por críticos como Luiz Costa Lima 

(2000, p. 54): “A alternativa cabralina não surgiu do nada, implica um devir cujos primeiros 

resultados positivos só aparecerão no terceiro livro”. 

Qualquer uma das escolhas implica reconhecer a experiência de um poeta mais antigo 
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como válida. Para João Cabral, os poetas novos estavam filiados a poetas mais antigos, o 

que não deve ser visto como falta de originalidade ou de voz própria. Na verdade, o que se 

busca é “uma lição de poesia” para então construir a sua própria. É preciso destacar que esse 

período apresenta várias lições de poesia: 

 

Não existe uma poesia, existem poesias. E o fato de um jovem poeta filiar-

se a uma delas, na primeira fase da sua vida criadora, menos do que um ato 

de submissão de um poeta a outro poeta, é o ato de adesão de um poeta a 

um gênero de poesia, a uma poética, dentre todas a que ele pensou estar 

mais de acordo com a sua personalidade (MELO NETO, 2007, p. 726). 

 

Assim, a filiação de Cabral à poética de Drummond, Murilo Mendes, Joaquim 

Cardozo, Francis Ponge, Marianne Moore e tantos outros pelos quais revela admiração 

torna-se mais clara. Por fim, outra questão resta esclarecer. É verdade que João Cabral 

demonstrava uma certa aversão ao grupo que se autointitulava geração de 1945. Em 

entrevista a André Pestana, afirma: 

 

Sim, eu sou da geração de 45 porque nasci em 1920. Você é de uma geração 

não porque você escolha. Geração não é clube de futebol... Nesse sentido 

eu sou da Geração de 45. Acontece que quiseram fazer da Geração de 45 

uma espécie de um grupo, de um clube. Essa Geração de 45 adotava 

pessoas, expulsava pessoas, era uma coisa de política literária no sentido 

mais provinciano, no sentido mais barato. Eu não sou da Geração de 45 no 

sentido de ter feito a política literária da Geração de 45, que era o que havia 

de mais ridículo e medíocre (MELO NETO, 1990 apud ATHAYDE, 1998, 

p. 43). 

 

É essa postura política que João Cabral repudia. Talvez o brilho da época tenha 

ofuscado os olhos dos novos poetas que no afã de conquistar um lugar ao sol jogavam fora 

a água com a bacia, preocupavam-se com questões pouco significativas ao mesmo tempo 

em que desconsideravam os avanços já existentes.  Todavia, muitos entenderam que, para 

avançar era preciso, inicialmente, absorver a lição dos mestres e a partir daí trilhar seu 

próprio caminho. Para João Cabral apenas um seria possível. Nas palavras do poeta Ledo 

Ivo (2007, p. 15):  

 

Na verdade, João Cabral de Melo Neto pensava que a poesia só tinha um 

caminho a ser trilhado: e este era o seu, o de sua poesia. Para ele, só havia 

um modo de expressão poética: o seu. As estéticas e poéticas que não se 

adequassem à sua Stalinista linha justa eram para ele práticas inaceitáveis 

ou inconcebíveis, quando não erros monstruosos.  

 

Essa leitura feita por Ledo Ivo destaca o quanto João Cabral era determinado em 

relação às escolhas poéticas que fazia. Mesmo reconhecendo que há várias poesias, o poeta 



59 

pernambucano sabe muito bem o que não deseja cultivar. E deixa isso bem claro tanto nas 

entrevistas quanto nos ensaios escritos. Logo, sua escolha é nítida e segura. Bem menos 

incisivo se revela Cesário Verde que se aproxima de vários estilos. Todavia, o poeta tem 

consciência de sua atividade poética que não se pautava no espontaneísmo. Nas palavras de 

Carter (1989, p. 20): 

O cunho de autoconsciência implícito na referência directa do “eu” à sua 

profissão de poeta encontra-se reforçado pelos verbos com os quais ele se 

refere à sua técnica, dando, assim a ideia de que para ele a actividade 

poética não era espontânea, mas antes muito trabalhada, pois sabemos que 

“urdia e poli[a]” os versos e que medit [ava] um livro. 

 

É claro que o projeto poético cabralino não se edifica numa única tacada. Ele é 

construído paulatinamente, na medida em que o poeta vai amadurecendo, por meio de 

experimentações e reelaborações. Para João Cabral, foi preciso uma caminhada de quase 

uma década, para, efetivamente, dar conta da representatividade social em perfeito equilíbrio 

com o estético, pela poesia. Explicamo-nos melhor, o projeto poético cabralino não nasce 

pronto. Ele é construído paulatinamente, entre idas e vindas. Todavia, o resultado é 

impactante. Além de responder às suas angústias, também contribui para nortear poetas mais 

novos. Conforme Carlos Drummond de Andrade, com a publicação da tríade: Psicologia da 

composição, com “Fábula de Anfion” e “Antiode”, o poeta inaugura um novo caminho para 

a poesia:  

 

Ultimamente, então, com o “Anfion” e a “Antiode”, a presença é mais viva, 

e ficamos por aqui considerando que v. está abrindo um caminho para a 

nossa poesia empacada diante de modelos já gastos. Deu-me uma grande 

alegria o diabo do seu livro, tão rigoroso, de uma pureza tão feroz. [...] e 

depois, insisto, acho que sua poesia está adquirindo um valor didático 

(nada de confusões quanto a esta palavra), um caráter de prova límpida, de 

exemplo, que há de ser muito proveitoso para os rapazes desorientados de 

cá (ANDRADE, 1948 apud MELO NETO, 2001, p. 225). 

 

A solução arquitetada por João Cabral fará escola, principalmente, a partir de O Cão 

sem Plumas – obra de consolidação entre o fazer e o dizer, a composição e a comunicação – 

mas, antes de indicar a figuração do humano em sua base, vamos retomar a trajetória dessa 

criação, a partir dos primeiros poemas. Nessa caminhada, nos interessa tanto os andaimes 

levantados ao longo da construção do seu projeto poético quanto as formas encontradas para 

incorporar o mundo à poesia. Defendemos a tese de que na poesia cabralina as preocupações 

com a estética e com a realidade social estão tensionadas e se fazem presentes desde as 

primeiras obras; em algumas, como procuraremos evidenciar, o aspecto metalinguístico se 
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sobrepõe. Entretanto, os tipos humanos socialmente marginalizados só irão comparecer 

efetivamente a partir de O cão sem plumas. É preciso lembrar que, ainda que, em Cabral, a 

abertura à representação de tipos humanos socialmente marginalizados se faça numa 

linguagem formalmente tensa, a ênfase maior dada nesse trabalho será sobre o que se diz e 

não como essa realidade é representada, apesar de em alguns momentos se chamar a atenção 

para isso. 

 

1.5 Itinerário da poesia cabralina: dos Primeiros Poemas (1937-1940) a Psicologia da 

composição (1946-1947). 

 

Em Poesia Completa, Antonio Carlos Secchin reúne toda a obra de João Cabral de 

Melo Neto desde Primeiros Poemas até Dispersos, além da prosa do autor. Nessa 

compilação é possível constatar um poeta que vai se formando aos poucos, por meio de 

seleção, recusa e aceitação de determinados caminhos em detrimento de outros. Não é nossa 

intenção percorrer toda a trajetória do autor nem tão pouco comentar todos os seus poemas, 

apenas aqueles que nos ajudam a compreender em que momento a mímesis de tipos humanos 

é incorporada à poética cabralina. 

Ao considerar os Primeiros Poemas compilados por Secchin (2007) e desprezados 

pelo autor, ficando de fora de Pedra do sono, percebemos que a realidade contemporânea ao 

autor comparece explicitamente em pelo menos um terço dos poemas14. De temática variada, 

essas primeiras composições apresentam alguns elementos que irão permanecer, como, por 

exemplo, o símile, o gosto pela imagem visual e a ausência de uma subjetividade marcada 

pela presença de um eu predominantemente centrado em si mesmo. Em contraponto temos 

uma atmosfera de tensão e de desesperança, onde as imagens falam por si, como símbolos 

gestantes de morte e de desespero, assinalando um mundo prestes a ruir. 

Em poemas como “O sábio louco”, “A Poesia da Noite”, “A hora única”, “Poema”, 

“O momento sem direção” e “Guerra”, sentimentos como desolação e morte atravessam os 

versos e marcam o ritmo de cada poema, ao mesmo tempo em que traduzem o cenário 

mundial do pré-guerra. Interessante destacar que essa representação não se dá pelo viés 

realista, no sentido de cópia ou imitação da realidade. Em “O sábio louco”, por exemplo, o 

                                                           
14 Optamos por considerar esse livro no itinerário da poesia cabralina, porque ele também nos possibilita 

perceber sinais da mímesis de tipos humanos a partir do cenário da guerra. Além disso, corroborando Secchin 

(2014, p.13), o período representado nessa obra (1937-1940) corresponde a momentos significativos na 

formação literária de João Cabral.  
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poeta prefere sugerir um ambiente bélico, por meio de uma atmosfera surrealista, ao 

descrevê-lo realisticamente. Vamos à transcrição: 

 

O SÁBIO LOUCO 

 

O sábio louco ia arrumando pacientemente 

os pedaços de corpos humanos que caíam  

que caíam como chuva 

que vinham nas asas das abelhas  

e nos sinais dos telégrafos Morse. 

 

Depois da beira do abismo 

um a um os corpos iam se despencando 

assim mesmo de braços cruzados 

atropelando no caminho 

os automóveis e as almas penadas. (MELO NETO, 2007, p. 09). 

 

 “O sábio louco” se apresenta como o vate que anuncia os anos difíceis que estão por 

vir. Percebe-se uma atmosfera de terror, medo e desolação que perpassa todo o poema, 

envolto por um clima de pesadelo e desesperança. O poema parece iluminado por alguns 

substantivos que saltam aos olhos e traduzem ao leitor a sensação de que o momento descrito 

é muito crítico. Junto aos substantivos têm-se os adjetivos que contribuem para especificar 

e intensificar esse estado. Desta forma, “sábio louco”, “pedaços de corpos humanos”, 

“telégrafos Morse” e “abismo” anunciam o fantasma da segunda guerra que rondava o 

mundo. Esses vocábulos se entrelaçam e juntos formam uma rede, erguendo-se como uma 

projeção na mente do eu poético que a traduz por meio de uma organização semelhante 

àquela empreendida pelo “sábio louco”. Pacientemente, ele vai organizando os elementos 

desse mundo caótico que vislumbra e dá a conhecer ao leitor.  

Trata-se de um mundo difícil de ser narrado, daí a escolha pela sugestão, pelo 

lançamento de imagens que, ao serem reunidas, dão ao leitor a ideia de mundo despedaçado, 

de abismo para o qual se caminha em estado de sonolência. Em “A Poesia da Noite”, o 

ambiente sombrio e macabro é anunciado pelas “flores e gestos de parentes extintos”. Não 

se trata mais de um pesadelo; ao que tudo indica, a noite chegou e anunciou, por meio de 

“um microfone cuidadosamente disfarçado”, o apagamento de qualquer vestígio de 

esperança: 

 

A Poesia da Noite  

 

Sobre o pano da mesa e nos jarros de um gosto improvável  

colocaram flores e gestos de parentes extintos  

que um microfone cuidadosamente disfarçado 
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irradiou toda a noite para muito longe (MELO NETO, 2007, p. 09). 

 

Interessante destacar que se, em “O sábio louco”, temos a presença do humano, em “A 

Poesia da Noite” esse elemento é substituído por objetos, como se quisesse sugerir a extinção 

da humanidade. Assim, o humano comparece apenas por meio de gestos. O anúncio da 

derrocada humana é feito por um microfone que se ergue como a única voz possível  

no momento. Desta forma, “A Poesia da Noite” é o anúncio de que a guerra já havia se 

instalado no mundo e contra ela não havia o que fazer, apenas chorar pelos que foram 

tragados. 

As sensações de perdição, de escuridão e de interrupção da vida estão presentes em “A 

hora única”. A escuridão surge logo após a madrugada, e o que deveria ser o dia, torna-se 

uma noite sem fim. A “viração imprevista e a escuridão” retardam o aparecimento do sol, 

metáfora da vida que se segue, deixando esperar “as noivas de branco/ nas salas de visitas”. 

Desse modo, a guerra interrompe o curso natural da vida, obrigando as pessoas a se 

adaptarem à ausência do “amigo morto/ e dos amantes jamais suspeitados”. 

Cantar esse universo marcado pela morte e desolação obriga o poeta a uma ginástica 

verbal descomunal, uma vez que nada do que existia parece ser suficiente e apropriado frente 

a essa nova realidade. Para o poeta é tão difícil descrever a alegria surgida em raros 

momentos como também o estado de guerra que assola alguns países. Desta forma, frente à 

alegria imprevista, surgida “nesta manhã que desceu/ muito mais leve muito mais clara”, as 

palavras desaparecem, porque se tornam desnecessárias. O gesto adquire voz própria, se 

assumindo como a linguagem que se basta a si mesma. Em meio à guerra, a palavra é 

substituída pelo grito dos pianos: 

 

Poema 

As palavras tonararm-se inúteis 

nesta manhã que desceu 

muito mais leve muito mais clara. 

Os homens trocam sorrisos 

subitamente esquecidos  

de que os relógios vão dar meia-noite. 

Mas nos países sem palavras 

os generais incendeiam pianos 

dos pianos heroicos nascem florestas  

para as janelas acesas  

que guardam antigos remorsos. (MELO NETO, 2007, p. 12) 

 

Desta forma, em “Poema”, tem-se a constituição de uma nova linguagem para 

descrever esse novo mundo, isso porque a linguagem anterior, marcada pela representação 
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mimética do que desejava refletir e por metáforas gastas pelo uso, se revela incapaz de 

cumprir com esse propósito. Em seu lugar, ergue-se uma linguagem marcada pela sugestão, 

pela associação de termos distintos e aparentemente ilógicos entre si.  Percebe-se, portanto, 

a consciência do poeta frente às novas exigências. Essa discussão em torno de uma nova 

poética irá acompanhar o poeta pernambucano até que ele consiga um novo estatuto da 

poesia. 

Os dois últimos poemas selecionados: “O Momento sem direção” e “Guerra” destacam 

a guerra como um elemento cotidiano incorporado à vida das pessoas, obrigando-as a se 

adaptarem a essa nova situação. Em “O Momento sem direção”, o poeta lista uma série de 

situações, aparentemente desconexas, mas que se revelam associadas à ideia de que a vida 

precisa seguir o seu curso natural. Apesar da guerra, é preciso dar seguimento aos projetos, 

mas, agora, atentos a tudo que os cerca: 

 

                      O Momento sem Direção 

 

Os elevadores subiam em movimentos coordenados 

invariavelmente tínhamos no sobretudo os jornais da manhã 

reportagens imediatas que destacávamos  

no telégrafo os suicídios em massa, as comunicações perturbadas 

e as recordações viajando como miss nos trens noturno. 

Encontrávamos na rua versos esquecidos na véspera 

e homens que partiam para encontros com amigos no Oriente.  

Meia-noite no alto das cidades ameaçadas 

assistindo-as confabular à distância (MELO NETO, 2007, p. 12). 

 

Dedicado ao poeta Carlos Drummond de Andrade, esse poema de fatura modernista 

deixa entrever o conflito entre as nações a partir da perspectiva das pessoas comuns. Mesmo 

aqueles que não estão envolvidos diretamente na batalha são atingidos pela angústia e pela 

instabilidade do momento. Nesse ambiente de tensão, o jornal e o telégrafo tornam-se artigos 

de primeira necessidade. Diante de tudo isso, a poesia assume um novo status. Seu lugar 

passa a ser a rua, voltando-se para as questões do cotidiano. Por fim, tem-se generalizado a 

sensação de que não se pode descansar; é preciso calcular os passos do inimigo a cada 

momento.  

Também em “Guerra”, tem-se o anúncio de uma nova linguagem poética, composta 

com os destroços e os elementos desse novo cenário. Desta forma, a poesia que “circula 

livremente entre os bloqueios” não é a mesma pensada pelos poetas do século XIX. Aquela 

sobreviveu porque soube traduzir os novos tempos, tornando-se porta-voz de um mundo 

caótico e desajustado: 
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                     Guerra 

 

A poesia circula livremente entre os bloqueios. 

Os grandes poemas são compostos em Morse. 

Sobre o espaço e o tempo abolidos  

generais sonham planos definitivos 

entretanto forças formas brancas 

pousaram nos alto-falantes das trincheiras (MELO NETO, 2007, p. 12). 

 

É interessante destacar a capacidade de síntese que o poema apresenta. Em poucos 

versos, traduzem-se muitas situações, sem a preocupação de amarrar os eventos nem de 

explicá-los minimamente; apenas listá-los por meio da técnica da enumeração. Da discussão 

sobre a matéria poética e sua sobrevivência em tempos de guerra salta-se para os sonhos dos 

generais e para o anúncio do fim da guerra. Percebe-se nessa construção tanto os traços do 

Surrealismo, como a elisão de nexos de causalidade, a partir da montagem arbitrária da 

narrativa, bem como do cubismo – emprego da técnica cinematográfica, o que possibilita as 

múltiplas perspectivas de um mesmo objeto, isto é, a guerra. Além disso, há a fragmentação 

e a geometrização da realidade por meio da linguagem: palavras soltas e dispostas no papel 

a fim de conceber a imagem da guerra captada pelo eu poético.  

No geral, esses primeiros poemas revelam o quanto o poeta desejava incorporar o 

cotidiano em seus versos, sobretudo o grande cotidiano de então, isto é, a II guerra, ao mesmo 

tempo em que reflete sobre uma nova poiesis. Nesse sentido, é latente a aproximação entre 

esse poeta e Cesário Verde, que, além de tornar o cotidiano a sua principal matéria literária, 

também reflete sobre o processo de criação poética. 

É válido destacar que Primeiros Poemas comporta textos escritos entre 1937 e 1940, 

apesar de a obra ter sido lançada apenas em 1990. Conforme o crítico Antonio Carlos 

Secchin (2014), a publicação tardia deve-se ao fato de que João Cabral não acolheu bem 

esses primeiros textos. Aliás, sua vontade foi de destruí-los e só não o fez porque sua 

primeira esposa, Stella, interviu, recolhendo-os em um pequeno caderno que foi guardado 

durante muito tempo. Para Secchin (2014, p.16): 

 

O que se percebe, nessa arqueologia poética que podemos denominar 

período pré-cabralino, é a conjugação híbrida de tendências que o poeta 

evitaria a partir de O engenheiro (1945): a imagem arbitrária mesclada ao 

brado social ostensivo, prenhe de populações indefesas e de altas patentes 

militares. 
 

É verdade que a simpatia pelos fracos e destituídos de sorte permanecerá em muitas 

obras cabralinas, assim também como a representação social. No entanto, as formas 
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utilizadas para essa representação estão distantes da chamada mímesis realista e da arte 

panfletária. O apreço pelos poetas Murilo Mendes e Carlos Drummond de Andrade, visível 

em Primeiros Poemas, também comparecerá em Pedra do Sono. E depois desta, ainda será 

perceptível o registro da admiração do poeta recifense pelo mineiro Drummond, a quem 

elege como o maior poeta brasileiro do século XX. 

Para João Cabral, Carlos Drummond de Andrade era dono de uma poética que 

rechaçava o lirismo tradicional ao mesmo tempo em que se voltava para o cântico das coisas 

por meio de uma linguagem ‘harmônica’ jamais vista na poesia brasileira, conforme afirma 

o próprio João Cabral em entrevista. Aliás, suas primeiras impressões sobre poesia somente 

se alterarão depois da leitura de poetas modernistas, sendo Drummond o mais decisivo de 

todos. 

Em entrevista a Carlos Alberto Tenório, jornalista de O Globo, em 1969, declara: 

“Quando acabei a leitura de Drummond, compreendi que podia haver uma poesia lógica, e 

que a poesia não precisava ser obrigatoriamente lírica. Decidi tentar poesia” (MELO NETO, 

1969 apud ATHAYDE, 1998, p.36). É claro que João Cabral não aprova toda a produção 

poética do amigo mineiro: “Gostei dos primeiros livros do Drummond, quando ele era um 

poeta de língua presa. Gostei, digamos, até A Rosa do Povo. A poesia dele caiu de 

intensidade e densidade depois que se deixou influenciar pela língua solta de Pablo Neruda” 

(MELO NETO, 1988 apud ATHAYDE, 1998, p. 123). 

Na relação entre mestre e discípulo o que parece predominar é a autonomia do segundo 

em relação ao primeiro. Com Drummond João Cabral compreende que é possível fazer uma 

poesia voltada para o mundo das coisas, todavia os modos de operá-la serão diferenciados. 

Ao invés de unir as estrofes por um fio narrativo, João Cabral preferirá a superposição, 

investindo menos na fluidez da ideia do que na montagem dos versos. Daí a afirmação do 

crítico Luiz Costa Lima: “[...] a influência de Drummond, se não é epidérmica, tampouco 

chega a ser profunda.” Na verdade, ela se resume ao emprego de palavras como ‘anjo’ e 

‘flor’, na arquitetura do poema pensado e no lirismo de tom irônico e pessimista (LIMA, 

1995). 

Quanto ao poeta Murilo Mendes, sua admiração volta-se para a valorização do visual, 

do plástico e da palavra concreta. Em uma entrevista de 1976 declara:  

 

Creio que nenhum poeta brasileiro foi mais diferente de mim: desde a visão 

da vida (e, por parte dele, de uma sobrevida), até a visão da poesia, como 

função e como organização. Pois bem: creio que nenhum poeta brasileiro 

me ensinou como ele a importância do visual sobre o conceitual, do 

plástico sobre o musical (a poesia dele, que tanto parecia gostar de música, 
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é muito mais de pintor ou cineasta do que de músico). Sua poesia me 

ensinou que a palavra concreta, porque sensorial, é sempre mais poética do 

que a palavra abstrata, e que, assim, a função do poeta é dar a ver (a cheirar, 

a tocar, a provar, de certa forma a ouvir: enfim, a sentir) o que ele quer 

dizer, isto é, dar a pensar (MELO NETO, 1976, apud ATHAYDE, 1998, 

p. 137). 

 

É com Murilo Mendes que João Cabral aprenderá o valor do pensamento visual, “essa 

disposição reflexiva em que a percepção óptica e presentificação intelectual se encontram” 

(FRIAS, 2000, p. 64). Já nas três primeiras obras, conforme Joana Matos Frias (2000), a 

alusão à visão é muito recorrente. Aliás, os dois primeiros poemas de Pedra do Sono iniciam-

se com: “Meus olhos têm telescópios” (In: Poema); e “Todos os olhos olharam” (In: Os 

olhos). Desta forma, a poesia ergue-se sob o princípio do “dar a ver”, tornando-se ponto 

fulcral da poética de João Cabral. Murilo Mendes também contribuirá para que o poeta 

recifense se aproxime da pintura e mais tarde da técnica do cinema, que será incorporada em 

sua poética, através da imagem-movimento, tornando o “dar a ver” mais concreto e mais 

perceptível. 

Na relação estabelecida entre João Cabral e Carlos Drummond de Andrade, perceptível 

pelo conteúdo das correspondências trocadas entre esses dois poetas, é patente a admiração 

e o respeito que o autor de Pedra do Sono nutre pelo poeta de Itabira, com quem compartilha, 

vez ou outra, suas angústias profissionais. Não há troca de confidências, nem derramamento 

de elogios. Apenas uma postura respeitosa de quem reconhece a trajetória consolidada do 

outro, ao mesmo tempo em que busca sua aprovação. A carta endereçada ao poeta Carlos 

Drummond de Andrade, de 1941, é uma prova dessa relação entre os dois poetas:  

 
Quero que me desculpe ter escrito esta carta apenas para falar em mim. É 

que a perspectiva da publicação desse livro me tem deixado num estado 

quase de pânico. Sinto que não é esta a poesia que eu gostaria de escrever; 

o que eu gostaria é de falar numa linguagem mais compreensível  

desse mundo de que os jornais nos dão notícias todos os dias, cujo barulho 

chega até nossa porta; uma coisa menos “cubista” (MELO NETO, 2001,  

p. 171).  

 

A partir do conjunto desses Primeiros poemas, é possível dizer que o poeta estivesse 

no caminho certo, mesmo não tendo muita consciência disso. Seu desejo de construir uma 

poética que incorporasse o aprendizado com a geração de 1930 e que tivesse um timbre 

próprio faz com que amadureça mais cedo que seus contemporâneos.  Ao publicar Pedra do 

Sono, com apenas 22 anos de idade, o poeta revela uma poesia marcada por tensões, em que 

a presença da primeira pessoa do singular não implica imersão no mundo interior do poeta, 
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por exemplo. Ao contrário, como faz notar Secchin (2014), o eu que comparece em Pedra 

do sono é um espectador do mundo onírico. O poeta compactua com esse mundo, mas não 

o celebra. Além dessas tensões, Secchin aponta a presença da poesia de claridade onírica 

justificada “pela presença, no próprio sonho, de signos que se oponham ao predomínio da 

escuridão” (SECCHIN, 2014, p.23). 

Apesar dessa declaração em tom de angústia, o que se nota em Pedra do sono são 

aspectos como originalidade e inovação - a partir da diluição do cotidiano da realidade no 

sonho e da incorporação da palavra “não poética”, por exemplo (SECCHIN, 2014), - sendo 

a resenha de Antonio Candido sobre essa obra um atestado desse esforço. É notória e 

compreensível a inquietação do poeta. Além do desejo de incorporar o mundo à sua poesia, 

o poeta também sente a necessidade de se fazer compreendido e a linguagem hermética que 

utiliza é uma barreira que deseja romper o mais breve possível, assim também como a 

influência do Surrealismo. Por isso a carta emitida por Drummond sobre Pedra do sono deve 

ter sido muito bem recebida: 

 
Eu acredito de certo que sua fase poética atual é fase de transição que v., 

com métodos, inclusive os mais velhos, está procurando caminho, e que há 

muita coisa ainda a fazer antes de chegarmos a uma poesia integrada ao 

nosso tempo, que o exprima limpidamente e que ao mesmo tempo o supere. 

Não devemos nos desanimar com isso. Desde que estejamos vivos, as 

experiências se realizarão dentro e fora de nós, e haverá possibilidade de 

progredir na aventura poética (ANDRADE, 1942 apud MELO NETO, 

2001, p.175). 

 

Para o autor de Sentimento do Mundo, o projeto poético perseguido por João Cabral é 

uma construção paulatina que demanda esforço cotidiano e coragem frente aos fracassos.  

Almejar uma poesia capaz de exprimir o mundo, sem que seja uma mera cópia deste, é 

percorrer um caminho novo e pouco frequentado, o que exigirá trabalho árduo e  

pesquisa àquele que se propõe a essa aventura poética.  Portanto, a resposta de Drummond 

é um norte para que o jovem poeta não desista de seu propósito maior, isto é, construir  

uma poesia integrada ao mundo. Quando consideramos O Cão sem Plumas e as obras 

posteriores, percebemos que o caminho percorrido pelo poeta foi fundamental para sua 

formação.  

 

1.5.1 Entre a vigília e o sono: as tensões de Pedra do Sono 

 

Ao publicar Pedra do Sono, João Cabral sabia o que não desejava seguir. Todavia, 
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ainda não estava totalmente pronto para abandonar a casa familiar. Convivendo com vários 

intelectuais e discutindo as novidades do mundo da arte, difícil seria se ele não incorporasse 

algumas dessas vertentes em sua poesia inaugural como também se não revelasse influência 

de alguns autores. Desta forma, Pedra do Sono, conforme atesta Frias (2000, p. 65), é um 

livro tributário do surrealismo lúcido de Murilo Mendes. Nele é perceptível o encontro  

entre o Cubismo de ordem construtivista e o mundo onírico transposto por meio de uma 

imagética surrealista. Todavia, é preciso destacar que, se o poeta recifense abraça o mundo 

onírico, não defende, por seu turno, a escrita automática, nem tão pouco dá crédito à 

inspiração. Em “Poema de desintoxicação”, por exemplo, o eu poético vive a angústia de 

projetar o poema:  

 

Poema de desintoxicação 

                            A Jarbas Pernambucano 

Em densas noites 

 com medo de tudo:  

de um anjo que é cego  

de um anjo que é mudo.  

Raízes de árvores 

 enlaçam-me os sonhos 

 no ar sem aves  

vagando tristonhos.  

Eu penso o poema 

 da face sonhada, 

 metade de flor  

metade apagada. 

O poema inquieta  

o papel e a sala.  

Ante a face sonhada 

 o vazio se cala.  

Ó face sonhada  

de um silêncio de lua, 

 na noite da lâmpada 

 pressinto a tua. 

Ó nascidas manhãs 

 que uma fada vai rindo,  

sou o vulto longínquo  

de um homem dormindo. (MELO NETO, 2007, p. 21) 

 

Conforme Marta Peixoto (1983, p.29), os dois anjos aleijados que aparecem no início 

do poema “exercem a função de musas nesta primeira coletânea, onde as origens da poesia 

se relacionam com o misterioso e incontrolável, com o medo e a violência.” Estas figuras, 

ao mesmo tempo em que representam as fontes de poesia, também sugerem “as limitações 

de um certo tipo de poesia” (PEIXOTO, 1983, p.29). Na segunda parte do poema, o eu 

poético revela o desejo de construir uma poesia que, todavia, não chega a se concretizar no 
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papel. Apesar de sentir a sua presença, o poema não se materializa. Esse esforço se dissipa 

com a chegada da manhã, acenando para o fracasso da empreitada. Apesar disso, não há a 

sensação de queixa. A poesia aqui vista como tóxica é abandonada. De acordo com Peixoto 

(1983, p. 30):  

 
Da vigília surge, afinal, um poema, e Cabral parece estar chamando a 

atenção para este fato. Esta atitude ambivalente diante da poesia 

“intoxicada” e “tóxica”, gênero a que os próprios poemas se acusam a 

pertencer, pode ser encarada como uma primeira manifestação da luta 

prolongada entre poéticas opostas que será travada no interior mesmo dos 

poemas de João Cabral.  

 

A poesia pensada e projetada por João Cabral não é aquela que se esconde na noite, 

que atravessa os subterrâneos da mente e lá fica resguardada. O poeta deseja construir uma 

poesia que atravesse a rua, que circule “livremente entre os bloqueios” (In: Guerra), capaz 

“de aceitar,/contudo, qualquer mundo” (In: Lição de Poesia). Em “A Poesia andando”, as 

forças passivas e construtivas duelam no poeta que afugenta “arcanjos silenciosos” que 

“percorrem de patins” as “avenidas iluminadas”, enquanto são varridos pelo eu poético.  Vê-

se que as forças passivas estão presentes, todavia, o esforço para repeli-las é reiterado. Para 

reforçar essa tensão entre sono e vigília convocamos “Poesia”: 

 
Poesia 

 

Ó jardins enfurecidos, 

pensamentos palavras sortilégio 

sob uma lua contemplada;  

jardins de minha ausência 

imensa e vegetal;  

ó jardins de um  céu  

viciosamente frequentado:  

onde o mistério maior 

do sol da luz da saúde? (MELO NETO, 2007, p.27) 

 

O poema se constitui a partir de períodos paralelísticos nos quais o poeta invoca 

conceitos de poesia – “jardins enfurecidos”; jardins que são uma ausência do sujeito; “jardins 

de um céu viciosamente frequentado” – para então questionar onde estaria o poema desejado: 

“onde o mistério maior /do sol da luz da saúde?” Logo, a tensão entre forças solares e oníricas 

prevalece. Corroborando Fiuza, trata-se de um metapoema, em que se tem uma sequência 

de imagens dizendo o que é o poema até se chegar à angústia final do sujeito, que parece 

ansiar por um poema ainda ausente, um poema cujo mistério seja a claridade, a saúde. Há a 

tensão, há o desejo angustiado por um poema ainda não alcançado.  
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Próximo ao embate entre vigília e sono desenvolve-se outro: realidade x mundo 

onírico. É no pavimento anterior ao sonho que “os espaços e o silêncio se confundem”. É 

“Dentro da noite” que “Um gesto corria do princípio/ batendo asas que feriam de morte”. O 

gesto é a ação do poeta que luta contra as forças oníricas, obrigando-se a “despertar para as 

paisagens mais quotidianas”. Aqui o fazer versos é uma forma de se libertar de si mesmo: 

 
Não era inconfessável que eu fizesse versos  

mas juntos 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, 2007, p. 25-26). 

 

Desta forma, em “O Homem falando no escuro”, noite, silêncio e sonho são imagens 

que se erguem não para representar o “real sensível”, mas para problematizar a tensão entre 

o cotidiano e o onírico e entre a presença intermitente do poeta e seu apagamento no texto. 

E para quem acha que Pedra do Sono é uma obra que passa ao largo dos problemas 

cotidianos é fundamental ler ainda “Dois Estudos” e “Homenagem a Picasso”, por exemplo. 

Em uma das leituras possíveis a partir de “Dois Estudos”, a guerra surge como a antecipação 

do último filme a ser assistido pelo eu poético. Um filme marcado pelo silêncio e pela 

presença de suas “máquinas monstruosas que envenenam reservatórios” e impõem seu lastro 

de destruição e de morte. Paralelo a ela surge a poesia como um veículo de comunicação 

capaz de completar e transcender a realidade exposta no livro e no jornal, tornando-a mais 

clara, mais plausível. Daí o caráter revolucionário e criminoso que ela apresenta, dada a 

capacidade de ‘matar’ as impressões correntes ao mesmo tempo em que oferece outra leitura 

do momento documentado: 

 

      Dois Estudos 

              1 

Tu és a antecipação  

do último filme que assistirei. 

Fazes calar os astros, 

os rádios e as multidões na praça pública. 

Eu te assisto imóvel e indiferente. 

A cada momento tu te voltas  

e lanças no meu encalço 

máquinas monstruosas que envenenam reservatórios 

sobre os quais ganhaste um domínio de morte. 

Trazes encerradas entre os dedos 

 reservas formidáveis de dinamite 
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e de fatos diversos. 
 

               2 

Tu não representas as 24 horas de um dia, 

os fatos diversos,  

o livro e o jornal 

que leio neste momento. 

Tu os completas e transcendes. 

Tu és absolutamente revolucionária e criminosa,  

porque sob teu manto 

e sob os pássaros de teu chapéu 

desconheço a minha rua, 

o meu amigo e o meu cavalo de sela. (MELO NETO, 2007, p.24-25). 

 

Percebe-se que esse poema ainda está sob o domínio do noturno, do onírico. Conforme 

Melo Neto (2007, p. 668), o sono, além de predispor à poesia, também  

[...] promove esse amálgama de sentimentos, visões, lembranças, que 

segundo Cocteau fará o verdadeiro realismo do poeta. Pode se dizer do 

sono que ele favorece a formação de uma zona obscura (um tempo 

obscuro), onde essa fusão se desenvolve (os nossos sentidos oficiais 

adormecidos) e de onde subirão mais tarde esses elementos que serão os 

elementos do poema e que o poeta surpreenderá um dia sobre seu papel 

sem que os reconheça. 

 

Por meio de imagens, o poeta dá a ver um mundo assombrado pela guerra e pela 

indiferença dos homens, como também poderia possibilitar outros mundos. Nesse sentido, a 

imagem deixa de ser mera cópia do real para ter um valor em si. E a consequência será o 

desaparecimento paulatino da vertente surrealista que ainda aparecerá em algumas 

composições de O Engenheiro. Com Psicologia da Composição as forças oníricas 

desaparecem, prevalecendo a tensão entre o trabalho de arte e a inspiração.  

Como um exercício de análise mais aprofundada sobre o modo de incorporação do real 

na poesia cabralina, propomos a análise de “Homenagem a Picasso”. Vamos ao poema: 

 
Homenagem a Picasso 

 

O esquadro disfarça o eclipse 

que os homens não querem ver. 

Não há música aparentemente  

nos violinos fechados. 

Apenas os recortes dos jornais diários  

acenam para mim com o juízo final. (MELO NETO, 2007, p. 29). 

 

Trata-se apenas de seis versos, nos quais o poeta retoma um painel do espanhol Pablo 

Picasso (1881-1973), Guernica, pintado por ocasião da Exposição Internacional de Paris. 

Inspirado no bombardeio à cidade Guernica, ocorrido no dia 26 de abril de 1937, a pintura à 
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óleo sobre tela tem grandes dimensões: 7.76 metros de comprimento e 3.49 metros de altura. 

Quando comparamos as duas obras, percebemos que o poema cabralino não se constitui em 

cópia da pintura, mas em uma exemplificação do mundo que representa. Conforme Nelson 

Goodman (2006, p. 80), “a exemplificação é um modo de simbolização importante e muito 

usado tanto nas artes quanto fora delas.” Ela é “algo que obtém entre a amostra e a etiqueta- 

por exemplo, entre a amostra e cada inscrição concreta de um predicado.” (Idem, p. 84).  

Dito de outro modo, a exemplificação se situa no campo oposto ao da imitação.  Seu 

propósito é indicar algumas propriedades daquilo que pretende referir, mas essa 

simbolização não abarca todas as propriedades do objeto. Ao indicar algumas delas, o 

público/leitor percebe a relação existente entre os elementos simbolizados. Quando isso 

ocorre tem-se a amostra. Segundo Goodman (2006, p. 81), uma amostra não funciona como 

a amostra da amostra de alguma coisa, “normalmente exemplifica certas propriedades de um 

material, mas não a propriedade de exemplificar tais propriedades.” Isso significa que tanto 

a tela de Picasso quanto o poema de João Cabral se constituem em amostras da realidade, 

portanto, o poema de João Cabral não deve ser tomado como uma amostra da tela de Picasso 

e vice e versa. Nesse sentido, é possível concluir que uma arte não substitui a outra e nem se 

torna redundância da outra, contribuindo ambas para a exemplificação do mundo que 

representam. 

É certo que tanto a tela quanto o poema apresentam propriedades exemplificáveis, tais 

como o desespero, a tristeza e a dor. O pintor as representou por meio da distorção das 

imagens e das cores que escolheu. O touro e o cavalo, por exemplo, remetem a elementos 

muito populares na cultura espanhola, o que determina o espaço retratado. A mãe que chora 

com o filho no colo, a mulher desesperada por ver sua casa em chamas, o soldado morto no 

chão, assim como a fumaça no canto esquerdo da tela e a mulher ferida na perna, se traduzem 

em perspectivas de uma guerra em andamento e que foram, inicialmente, capturadas e 

veiculadas pelo jornal. 

Desta forma, esses elementos são amostras de um mundo caótico marcado pela guerra. 

Também as cores: preto, branco e cinza são exemplificações da dor e tristeza sentidas pelo 

artista frente ao ataque à sua pátria.  O jornal colocado no centro da tela chama a atenção 

para o fato de que ele se constitui no primeiro leitor da tragédia. É por meio dele que o artista 

toma conhecimento do bombardeio à Guernica. O detalhe é que aqui não é a imagem 

pictórica que suscita, no primeiro momento, a exemplificação. Assim, o artista parte de uma 

etiqueta. Conforme Goodman (2006, p. 89; grifos do autor), as “etiquetas podem ser usadas 

para registar ou prescrever”, e ainda “podem dizer-nos o que está em vários recipientes ou o 
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que colocar neles.” 

 

 
Figura 1. Guernica - Pablo Picasso, 1937. Museo Nacional.15  

 

Dito de outro modo, o jornalista que produziu o texto sobre o bombardeio e seus 

desdobramentos empregou a linguagem para traduzir tudo o que viu, etiquetando 

acontecimentos, pessoas, espaço e situações. O artista espanhol, por sua vez, tornou tudo 

isso predicados de uma linguagem. Conforme Goodman (2006, p. 85): “Os símbolos de 

outros sistemas- gestuais, pictóricos, diagramáticos, etc.- podem ser exemplificados e 

funcionar em grande parte, sob outros aspectos, como predicados de uma linguagem.” 

Assim, por um lado, o poema de João Cabral se constitui em uma amostra de Picasso. 

Explicamo-nos melhor: ao escolher uma faceta para homenagear Picasso, o poeta revela uma 

propriedade do artista homenageado, mas não todas as suas propriedades/características. 

Trata-se, portanto, de uma exemplificação do artista que em si é muito mais do que o poeta 

diz. E nesse dizer menos há um mais que deve ser considerado. É como se o poeta dissesse 

que Picasso é tão grandioso que o máximo que consegue é exemplificar algumas das suas 

propriedades. Por outro, o poema é uma amostra da tela, uma vez que por meio dele o leitor 

é arremessado ao texto primeiro (a tela), pelo reconhecimento de algumas imagens, e este 

ao jornal. Por fim, como já dissemos, o texto poético também é uma amostra de mundo. Há, 

portanto, uma sobreposição de textos sendo recuperados pelo poeta e posteriormente pelo 

leitor que para isso precisa dominar o sistema de simbolização ativado socialmente.  

É interessante ainda pontuar que, na perspectiva do eu poético, o cenário de guerra é 

assinalado pelos “violinos fechados” e pelos “recortes dos jornais diários” que anunciam ao 

eu poético as tragédias cotidianas desse mundo marcado pela presença do bélico. Há uma 

saturação da notícia traduzida por meio da concisão do texto poético. Apenas seis versos; 

um contraponto considerável, se tivermos em mente que a tela é significativamente grande 

(349,3 cm de altura x 776,6 cm de largura).  Se pensarmos na sobreposição de textos, a 

                                                           
15 Disponível em: http://www.museoreinasofia.es/en/exhibitions/pity-and-terror-picasso; pesquisa feita em 22 

set. 2017. 
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economia empreendida pelo poeta também poderia sugerir a perda de informações na 

medida em que elas são repassadas para outrem ou ainda a seleção de fatos/acontecimentos 

empreendida pelo poeta enquanto leitor primeiro. 

Frente aos comentários feitos, fica claro que Antonio Candido em Poesia ao Norte 

empregou o termo poesia pura de modo impreciso. Em Pedra do Sono tem-se a presença da 

realidade sensível, como procuramos evidenciar nos textos comentados. Além disso, 

constata-se a busca por modos de representações que fujam ao tradicional. Daí a 

representação por vias surrealistas/cubistas, a partir do enfoque no onírico e na estruturação 

do texto.  

Também o eu não foi banido da poesia. Em Pedra do Sono ele comparece 

metamorfoseado do duplo: “Tenho no meu quarto manequins corcundas/ onde me 

reproduzo/e me contemplo em silêncio.” (In: Os Manequins); “Mas por detrás da cortina/que 

gesto meu se apagou?” (In: Canção); “Alguém multiplicava/alguém tirava retratos” (In: 

Poema Deserto), etc.  

Portanto, em Pedra do Sono, constatamos um poeta que está em busca de uma dicção 

própria. Nesse afã, algumas escolhas já denotam um perfil que vai permanecer ao longo da 

caminhada, ao passo que outros elementos serão abandonados, como, por exemplo, o modo 

de representação da situação histórica que sairá do plano do conteúdo para incorporar-se ao 

plano da expressão. Ainda não se tem um investimento nos tipos humanos marginalizados. 

 

1.5.2 Os Três Mal-amados: entre a imagística e a concretude 

 

Os Três Mal-amados foi publicado, inicialmente, em 1943, sendo uma obra 

considerada de difícil classificação pela crítica.  Para o poeta seria um projeto de gênero 

dramático fracassado, já que não conseguiu concluir a peça. Para o crítico Luiz Costa Lima 

(1995) seria um comentário despretensioso de “Quadrilha”, do poeta mineiro Drummond – 

mais um indicador da influência desse. Na percepção desse crítico, Os Três Mal-amados não 

passaria de um exercício de experimentação feito em prosa, porque o poeta ainda não seria 

“capaz de dizer o que quer e como quer. Sua consciência do que deveria realizar poderia já 

ser aguda. Faltava-lhe, entretanto, o meio técnico, a práxis mesma de fazer” (LIMA, 1995, 

p. 207). Seu mérito, portanto, estaria na combinação entre o rigor construtivo do texto e o 

não banimento da realidade. 

Mais perspicaz parece ser a leitura feita por João Alexandre Barbosa (1975) que 

enxerga em Os Três Mal-amados a resistência contra o uso neossimbolista da imagem e 



75 

ainda o desenvolvimento da tematização do próprio poema. Ademais, conforme esse crítico, 

a opção pela prosa não implica escolha aleatória nem tão pouco sua incapacidade para 

escrever sob a forma de poema. É recurso por meio do qual o poeta desenvolve um diálogo 

não apenas com alguns personagens drummondianos – metonímias do poeta mineiro –, como 

também consigo mesmo, no intuito de refletir sobre sua condição frente ao fazer poético. E 

acrescenta (1975, p. 38): “A sua “prosificação”, assim, é mais do que um não saber fazer: é, 

de certa maneira, uma metáfora para o exercício de uma recusa ante os valores poéticos então 

vigentes.” 

É visível que Os Três Mal-amados problematiza as incertezas vividas pelo poeta que 

está em busca da consolidação de um projeto poético, anunciado desde os primeiros poemas. 

Nessa busca há uma reafirmação dos valores poéticos vigentes, tais como a valorização do 

sonho em detrimento da realidade, da concretude e a predominância da temática amorosa 

como mola propulsora da poesia. Por meio de cada personagem tem-se a encenação de 

concepções diversas do amor, da mulher e da poesia. Assim, cada persona problematiza uma 

questão considerada fundamental para se pensar o fazer poético.  

Em João é perceptível a necessidade de se afastar do objeto para melhor compreendê-

lo. A proximidade contamina o olhar e, por consequência, o objeto. O afastamento dá ao 

sujeito a chance para enxergar o objeto em sua completude: 

 

JOÃO: Olho Teresa. Vejo-a sentada aqui a meu lado, a poucos centímetros 

de mim. A poucos centímetros, muitos quilômetros. Por que essa 

impressão de que precisaria de quilômetros para medir a distância, o 

afastamento em que a vejo neste momento? (MELO NETO, 2007, p.35) 

 

Nesse processo de afastamento necessário, Teresa torna-se “o retrato de uma 

antepassada que tivesse vivido em outro século”, ou um “vulto em outro continente”; isto é, 

sua matéria desaparece e o que o personagem enxerga é apenas a sombra, uma miragem 

envolta pelo sonho. Diante da dissolução de Teresa – uma das metáforas da poesia – João 

questiona: “Posso dizer dessa moça a meu lado que é a mesma Teresa que durante todo o dia 

de hoje, por efeito do gás do sonho, senti pegada a mim?” (MELO NETO, 2007, p. 36). Os 

questionamentos sobre a identidade de Teresa continuam no monólogo seguinte e culminam 

no emaranhado do sonho. Teresa torna-se um sonho vivido e cultivado pelo personagem.  

Mergulhado no mar de sonho, Teresa/poesia é confrontada com o sol, isto é, com a 

racionalidade e esta afugenta o sonho. Todavia, ao afastar Teresa do “mar de sonho”, o 

personagem se sente deslocado, como se lhe faltasse algo muito conhecido: “JOÃO: Teresa 

aqui está, ao alcance de minha mão, de minha conversa. Por que, entretanto, me sinto sem 
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direitos fora daquele mar? Ignorante dos gestos, das palavras?” (MELO NETO, 2007, p. 37). 

Percebe-se que a personagem está tateando, em busca de um novo modo de 

representação. No entanto, ainda não tem segurança para abandonar totalmente o porto 

conhecido, por isso o retorno torna-se inevitável. O embate entre forças passivas e 

construtivas (ou entre configurações do tipo lunar e de tipo concreto-solar, como quer Costa 

Lima) é visível na 7ª fala de João. O personagem sente que o sonho vai assumir o controle 

novamente e diante desse fato ele questiona: “JOÃO: Posso esperar que esse oceano nos seja 

comum? Um sonho é uma criação minha, nascida de meu tempo adormecido, ou existe nele 

uma participação de fora, de todo o universo, de sua geografia, sua história, sua poesia?” 

(MELO NETO, 2007, p. 38). 

Bastante emblemática essas questões, porque não só dizem das próprias angústias do 

poeta, como também apontam para a impossibilidade de se fazer a chamada poesia pura. O 

poeta, ao escrever, não tem como se anular por completo nem o contexto sócio-histórico de 

que faz parte. A própria linguagem é portadora de cultura, ela liga o sujeito a um determinado 

lugar e faz referências a um determinado tempo. É um fenômeno social.  Logo, a participação 

do universo parece ser inevitável. Desta forma, na perspectiva de João, a poesia é um 

constructo que emana da subjetividade, que se liga ao criador e traduz-se nas ações mais 

simples, mais cotidianas: 

 

JOÃO: Donde me veio a ideia de que Teresa talvez participe de um 

universo privado, fechado em minhas lembranças? Desse mundo que, 

através de minha fraqueza, compreendi ser o único onde me será possível 

cumprir os atos mais simples, como por exemplo, caminhar, beber um copo 

de água, escrever meu nome? Nada, nem mesmo Teresa. (MELO NETO, 

2007, p. 40). 

 

Essa imagística de poesia, contaminada pela presença do eu e dos sonhos, será mais 

tarde refutada veementemente pelo poeta pernambucano. Ao mencioná-la, aqui, o poeta não 

apenas demonstra o quanto estava ciente da sua existência como também aponta as tensões 

que cercam a escolha por uma determinada expressão poética. Apesar das hesitações, João 

apresenta uma visão clara de poesia: a poesia nascida do sonho. O que parece predominar 

nessa persona é uma tentativa de conciliação que mais tarde ele (o poeta) saberá ser 

impossível. 

Desta forma, se João é movido por questionamentos, incertezas e angústias, Joaquim 

apresenta uma visão do amor e da poesia como algo dotado de uma força arrebatadora, 

passional, que subjuga o sujeito, fazendo dele um objeto a sofrer as consequências. A 

maleabilidade de um é contraposta à radicalidade do outro. A capacidade destrutiva do amor 
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fará com que a personagem se sinta perdida. Joaquim declara: “O amor comeu meu nome, 

minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, 

meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis 

onde eu escrevera o meu nome.” (MELO NETO, 2007, p. 35). 

Atravessado por essa força avassaladora, a persona vê se apagarem os vestígios de uma 

identidade embebida em valores culturais (nome, retrato, certidão de nascimento, endereço, 

cartões de visita – todos esses elementos são responsáveis por dar conta da existência do 

sujeito). Também roupas, calçados, chapéus compõem uma identidade, tal como a altura, o 

peso, a cor dos olhos e dos cabelos. Dos elementos gerais, o poeta salta para os traços 

idiossincráticos, que incluem tanto aqueles que dizem respeito a uma dada personalidade 

quanto a produção de elementos culturais que particularizam determinado sujeito: 

“JOAQUIM: O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. Comeu em meus 

livros de prosa as citações em verso. Comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar 

em versos.” (MELO NETO, 2007, p. 36). 

Ao ser destituído de uma determinada condição de poeta, a persona aponta para a 

sensação de fracasso. Mas a destruição ainda não está completa. Faz-se necessário apagar os 

elementos exteriores que de alguma forma se ligam ao sujeito. Assim, “os utensílios de meu 

uso”, “os usos de meus utensílios”, “as frutas”, “a água dos copos e das quartinhas”, “o pão 

de propósito escondido” e até “as lágrimas dos olhos que, ninguém o sabia, estavam cheios 

de água” sofrem o processo de destruição. Conforme Secchin (2014, p.32): 

 
Desse modo, a capacidade ativa de Joaquim é praticamente nula: a ele 

resta, apenas, consignar as agressões que sofre. Não se trata mais de uma 

fusão na matéria cósmica, mas de um aniquilamento da própria 

materialidade, numa (des)ordem cujos modelos circulam entre o imenso e 

o mínimo, entre o espaço coletivo e o individual.   

 

Tanto no plano coletivo quanto no individual impera o aniquilamento da personagem 

que sente suas lembranças serem destruídas pelo amor avassalador: 

 

JOAQUIM: O amor roeu minha infância, de dedos sujos de tinta, cabelo 

caindo nos olhos, botinas nunca engraxadas. O amor roeu o menino 

esquivo, sempre nos cantos, e que riscava os livros, mordia o lápis, andava 

na rua chutando pedras. Roeu as conversas, junto à bomba de gasolina do 

largo, com os primos que tudo sabiam sobre passarinhos, sobre uma 

mulher, sobre marcas de automóvel. (MELO NETO, 2007, p.18). 

 

Mas isso ainda não é tudo. Frente ao esvaziamento, paulatinamente anunciado, não há 

nenhum indício de que o esvaziado será rearticulado (SECCHIN, 2014). Daí a afirmação de 
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Secchin (2014, p.32):  

 
É, literalmente, uma figura do vazio, marcada pela sistemática subtração 

dos elementos. Mas esse zero do signo (ele é o que não foi e o que não 

mais poderá ser) se esgota na própria proclamação de sua carência, sem 

remeter a uma absorção dialética da ausência como estímulo para a 

superação do impasse. 

 

Diante da incapacidade de reagir, dada a intensidade amorosa, Joaquim assume o papel 

de vítima. Seu perfil é de um apaixonado, de um arrebatado pelo amor. É interessante 

destacar que Joaquim é persona secundária, já que é o amor o “responsável” por todas as 

ações empreendidas. O que isso significaria? Talvez ao centrar todas as ações de destruição 

no amor, o poeta estivesse colocando um determinado tipo de poema – aquele cultivado pelo 

lirismo tradicional, marcado pela expressão de uma dada subjetividade – na berlinda, 

rechaçando-o abertamente, como um exercício de purificação, de purgação, a que tivesse 

que se submeter para então produzir a poesia desejada. 

Raimundo, por sua vez, define Maria – outra metáfora de poesia– por meio de 

elementos minerais: praia, fonte, campo cimentado, árvore, etc. Esses elementos indicam a 

escolha do poeta pelo solar, por um campo semântico que reforça a poesia como avessa aos 

arroubos noturnos. 

A identidade de Raimundo se completa com Maria, com quem se sente à vontade, 

porque sobre ela tem o controle almejado. Desta forma, na figura feminina, projeta-se uma 

poesia que se assemelha a uma pedra. Ela tem a sua clareza, sua concretude e exatidão. Ela 

é extensão do poeta, na medida em que contribui para absorver seus excessos e para conter 

suas emoções: 

 

RAIMUNDO: Maria era sempre uma praia, lugar onde me sinto exato e 

nítido como uma pedra – meu particular, minha fuga, meu excesso 

imediatamente evaporados. Maria era o mar dessa praia, sem mistério e 

sem profundeza. Elementar, como as coisas que podem ser mudadas em 

vapor ou poeira. (MELO NETO, 2007, p. 35). 

 

Maria é uma fonte sob controle. É a metáfora da poesia planejada, fruto da reflexão e 

do trabalho arquitetado passo a passo. Daí a preferência pelos elementos minerais que são 

tão precisos e despojados de emoção quanto o objeto que o poeta deseja construir. Quando 

ela é comparada a um elemento orgânico, o persona escolhe a árvore, dada sua solidez e 

praticidade. Enquanto tal, ela está presa à terra, isto é, às forças construtivas, ao solar, ao 

mesmo tempo em que também se liga ao céu, “com quem permutam seus gases, seus 
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pássaros, seus movimentos” (MELO NETO, 2007, p. 37); o céu remete ao sonho, logo, a 

tensão permanece. 

Na percepção do poeta, essa poesia é passível de controle em todos os campos. Daí o 

símile entre Maria e a garrafa de aguardente. Nesse sentido, o persona se comporta como o 

bêbado que acha que tem o controle da bebida nas mãos. Ele para quando quiser. Ele abre a 

garrafa se quiser. Há ainda uma associação entre a aguardente e os sonhos. Assim como o 

bêbado teria o controle sobre a bebida, também o persona-poeta controlaria os sonhos 

possíveis. Mais tarde, por meio de Anfion, o poeta encenará essa impossibilidade: 

 

RAIMUNDO: Maria era também a garrafa de aguardente. Aproximo o 

ouvido dessa forma correta e explorável e percebo o rumor e os 

movimentos de sonhos possíveis, ainda em sua matéria líquida, sonhos de 

que disporei, que submeterei a meu tempo e minha vontade, que alcançarei 

com a mão. (MELO NETO, 2007, p.38; grifos meus) 

 

Além dessas associações, há também outras que merecem destaque, dada a 

importância que traduzem: “Maria era também o jornal” (MELO NETO, 2007, p. 38); 

“Maria era também um livro” (MELO NETO, 2007, p. 39); “Maria era também a folha em 

branco, barreira oposta ao rio impreciso que corre em regiões de alguma parte de nós 

mesmos” (MELO NETO, 2007, p. 39); “Maria era também o sistema estabelecido de 

antemão, o fim aonde chegar.” (MELO NETO, 2007, p. 40). 

Através dessas metáforas, o poeta vai apontando os caminhos que deseja trilhar, a 

poesia que deseja construir. Uma poesia capaz de incorporar a realidade da qual o poeta 

desejava ser porta-voz, construída enquanto “objeto sólido que depois imitarei, o qual depois 

me definirá.” (MELO NETO, 2007, p.39), pensada e planejada matematicamente de forma 

a evitar qualquer fuga, contribuindo, assim, com uma nova perspectiva de poesia: “Era a 

lucidez, que, ela só, nos pode dar um modo novo e completo de ver uma flor, de ler um 

verso” (MELO NETO, 2007, p. 40). 

No conjunto, os três personagens compõem as dúvidas, as angústias e as hesitações do 

poeta. Assim, as três personas evidenciam o discurso sobre a realidade do poeta que vive o 

conflito entre o que tem e o que deseja alcançar. Se João problematiza o caráter subjetivo da 

poesia, questionando até que ponto ela se afasta ou se aproxima da realidade que a cerca, e, 

ainda, que papel os sonhos desempenham nesse processo; se em Joaquim assistimos à ação 

avassaladora do amor que destrói tudo ao seu redor, com Raimundo tem-se a oposição a 

“uma nebulosa caça de uma poesia incorpórea. Raimundo se debruça sobre a materialidade 

do objeto-livro” (SECCHIN, 2014, p.35-36).  Ergue-se, portanto, o projeto da obra, 
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conforme afirma Barbosa (1975). Daí a importância de considerar as personas no conjunto, 

como partes de um diálogo entre o poeta e seus eus/personas. 

 

1.5.3 O Engenheiro: do sono à vigília conquistada 

 

O Engenheiro é o terceiro livro, publicado em 1945, por João Cabral. Reunindo textos 

escritos entre os anos de 1942 a 1945, a obra apresenta tensões já constatadas anteriormente, 

como, por exemplo, entre o sono e a vigília. No entanto, agora os cantos do rigor construtivo, 

da paixão do preciso e do apreço pelo solar são aprofundados. O poema que empresta título 

à obra é um exemplo dessa tensão. 

O Engenheiro 
 

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 número: 

o engenheiro pensa o mundo justo, 

mundo que nenhum véu encobre. 

 

(Em certas tardes nós subíamos 

ao edifício. A cidade diária, 

como um jornal que todos liam, 

ganhava um pulmão de cimento e vidro.) 
 

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, 2007, p.45-46). 

 

Esse poema põe em evidência um dos pares dicotômicos da poesia cabralina: o sonho 

e a vigília, isto é, a inspiração e o trabalho de arte.  Os dois primeiros versos indicam que o 

sonho do engenheiro é envolvido pela luz, pelo sol e pelo ar livre. Isto é, o controle desejado 

por Raimundo – a lucidez – parece predominar. Se há inspiração, ela é acolhida sem 

passividade e transformada conscientemente (MERQUIOR, 1972). Desta forma, tem-se o 

amadurecimento da poesia praticada em Pedra do Sono. O sonho antecede ao 

pensamento/reflexão. Primeiro, o engenheiro sonha, depois pensa. A reflexão coexiste com 

o sonho que passa a ser submetido ao pensamento, logo, as forças passivas ainda estão 

presentes, todavia, há o desejo de submetê-las ao trabalho empreendido pelo poeta. Nas 

palavras de Secchin (2014, p.41): “é a realidade que penetra o onírico e o modela à sua 
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imagem.” 

Daí a importância que a imagem do engenheiro assume enquanto símile do poeta. Ele 

projeta a obra; cuidadosamente, escolhe as palavras e as coloca na ordem que deseja. Porque 

ela é cuidadosamente pensada, é possível “dar um modo novo e completo de ver uma flor, 

de ler um verso” (MELO NETO, 2007, p. 40), tal como desejava Raimundo. O poeta sonha 

a concretude – superfícies, tênis, um copo de água– e sua poesia se ergue graças ao trabalho 

que empreende, ao projeto que elabora, ao método que emprega e à vigília a que se submete. 

O resultado é um edifício/poema, no qual pode ser visto seu “pulmão de cimento e vidro”, 

que aliado a outras construções, dará à cidade/literatura/poesia uma nova paisagem. Isto é, 

há uma maior aproximação com o real sensível. 

E esta paisagem, dada a sua simplicidade, se incorpora à natureza, como se dela fizesse 

parte. Logo, o ideal de imitar a natureza, e por meio dela vencer o desespero de não saber 

falar da realidade em verso, torna-se mais palpável. A última estrofe situa o lugar dessa 

poesia/edifício. É em meio à paisagem mineral que a poesia vai se tornar autêntica. É esta 

paisagem que garantirá ao poeta a ordem que tanto almeja. Ordem essa que se opõe à 

“desordem na alma” – lugar de atropelos e de escape, de fuga – daí o conselho precioso: 

 

Procura a ordem 

que vês na pedra: 

nada se gasta 

mas permanece. (MELO NETO, 2007, p.59) 

 

Assim, a imagem da pedra enquanto elemento mineral se torna, pouco a pouco, o 

pórtico de uma poesia pautada na assepsia de toda forma de fuga, de febre e vertigem, ao 

mesmo tempo em que se canta a  

 

Doce tranquilidade 

da estátua na praça 

entre a carne dos homens 

que cresce e cria.  

 

Doce tranquilidade  

do pensamento da pedra, 

sem fuga, evaporação, 

febre, vertigem. (MELO NETO, 2007, p. 58). 

 

Conforme Barbosa (1975), O Engenheiro desdobra o quadro de problemas que o poeta 

procurava resolver, os quais circulam em torno da imagem, enquanto elemento instrumental 

do próprio poema, e da impossibilidade de realização do mesmo. Daí a conclusão de Barbosa 

(1975) ao afirmar que essa obra amplia o percurso e a experiência do poeta em busca da 
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singularidade.  

Segundo esse crítico, o dado novo em O engenheiro é o tratamento da imagem poética 

que passa a ser estratégia “pela qual o poeta problematiza o poema enquanto elemento de 

mediação entre ele e a realidade” (1975, p. 45). A consequência é que o princípio de 

construção do texto é dado ao leitor sem subterfúgios líricos. Desaparece o sujeito elocutório, 

o que não significa que a subjetividade tenha sido banida. Ela é lançada nas coisas dadas a 

ver ao leitor.  

Outro detalhe para o qual o crítico chama a atenção é o fato de que esse processo é 

dado tanto em textos explicitamente metalinguísticos como, e principalmente, no nível do 

tratamento das relações imagísticas. Isso porque o poeta opta por uma concepção de poema 

fundada na disposição das imagens e nas suas relações com outros elementos que fazem 

parte do texto. Assim, é a própria construção do poema que permite a imitação e define o 

poeta. 

Em “A Lição de Poesia”, por exemplo, o princípio de construção do texto é explicitado 

ao leitor.  Entre o poeta e a poesia existe a folha em branco e o “verão da mesa”, marcados 

pelas “horas enormes de uma procura” (MELO NETO, 2007, p.703). Para que a “máquina 

útil” se edifique, o poeta trava uma batalha com a folha em branco. Nesse embate entre ele 

e a folha não há forças sobrenaturais nem místicas direcionando as ações, apenas o desejo 

de construir um mundo que seja tão palpável quanto o que habita. O primeiro poema da série 

encena o fracasso do poeta frente a esse projeto: 

 

A Lição de Poesia 
 

          I 

Toda a manhã consumida  

como um sol imóvel 

diante da folha em branco: 

princípio do mundo, lua nova. 

 

Já não podias desenhar 

 sequer uma linha; 

 um nome, sequer uma flor  

desabrochava no verão da mesa:  

 

nem no meio-dia iluminado,  

cada dia comprado 

 do papel, que pode aceitar, 

 contudo, qualquer mundo.  (MELO NETO, 2007, p.54) 

 

Palavras e expressões como: “manhã”, “verão da mesa” e “meio-dia iluminado”, 

reforçam a ideia de que o poeta está sob o signo da claridade. É o predomínio do solar, da 
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vigília. A folha em branco é desafio para o poeta. É luta que se trava mediante a necessidade 

de escrever e a súbita incapacidade do sujeito que reconhece ser o papel em branco capaz de 

aceitar “qualquer mundo”. Para o poeta, entretanto, há um tipo de poesia que deseja produzir, 

apesar de ainda não ser capaz de verbalizá-la.  

O segundo poema da série indica que a luta rompe o dia e atravessa a noite. Essa 

luta é assinalada pelo domínio das palavras, vistas como “monstros, bichos, fantasmas” que 

devem ser desinfetados da emoção, da subjetividade, das imagens já gastas: 

 

Carvão de lápis, carvão 

da ideia fixa, carvão  

da emoção extinta, carvão 

consumido nos sonhos. (MELO NETO, 2007, p. 54). 

Desse modo, os sonhos tornam-se não mais o lugar que precede o sono ou posterior a 

este. O sonho coexiste com a ação pensada pelo poeta, é o desejo guiado pela razão, enfim, 

é viabilidade do projeto de composição. Composição essa pautada na procura incessante, na 

luta incansável entre a folha e o poeta com sua força “feita de mil fracassos, de truques que 

ninguém deve saber, de concessões ao fácil, de soluções insatisfatórias, de aceitação 

resignada do pouco que se é capaz de conseguir e de renúncia, ao que, de partida, se desejou 

conseguir” (MELO NETO, 2007, p.703). 

Já em “As Nuvens”, as imagens, além de instrumentos poéticos, também são estruturas 

plásticas do poema. Assim, “cabelos”, “gestos brancos”, “estátuas em voo”, “a flora e a 

fauna”, “o olho pintado”, “a mulher” sonolenta, “a morte (a espera da)”, “a medicina, 

branca!/nossos dias brancos” são símiles das nuvens. E o que todas essas imagens têm em 

comum? Em que elas se associam à luta diária empreendida pelo poeta?  

Todas essas imagens são utilizadas para descrever “As nuvens” que podem ser 

qualquer coisa – móvel ou imóvel; orgânica ou inorgânica – a depender do olhar de quem as 

vê e as organiza, tal como a poesia que pode abarcar qualquer imagem, “qualquer mundo” 

(MELO NETO, 2007, p. 54). “Nuvens” é um poema que retoma aspectos de Pedra do sono. 

Nele percebe-se o investimento na imagem e na associação arbitrária entre elas, sendo estas 

possíveis graças à exploração da materialidade das palavras e da organização das estruturas 

verbais pelo poeta. Nas palavras de Martelo (2000, p. 246): 

 

Dir-se-ia que a obra de João Cabral se quer feita do avesso, “despoetizada” 

de um certo conceito de poesia, elaborada com meios voluntariamente 

limitados, embora sujeitos a um rigorosíssimo exercício das  

estruturas poéticas. É isto, aliás, que os metapoemas não se cansam de 

repetir.  
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Também em “A Mesa” fala-se muito mais do que de um simples móvel e de sua 

preparação pela manhã. O poema, que é constituído por quatro estrofes seguidas de um refrão 

ou estribilho – que se cola semanticamente a cada estrofe ao mesmo tempo em que delas se 

separa na disposição do papel – que em sua última menção sofre propositalmente um 

pequeno ajuste, apresenta “um conjunto de objetos que sugerem uma certa poética” 

(PEIXOTO, 1983, p.43). Nele a criação artística se processa sob a influência da manhã e da 

luz, que são vistos por Peixoto como sinais de clareza de visão, da mente e de um eu ativo e 

voltado para o real sensível.  Vamos à transcrição: 

 

A Mesa 

 

O jornal dobrado 

 sobre a mesa simples;  

a toalha limpa,  

a louça branca 

 

e fresca como o pão. 

 

A laranja verde:  

tua paisagem sempre,  

teu ar livre, sol  

de tuas praias; clara 

 

e fresca como o pão. 

 

 

A faca que aparou 

 teu lápis gasto  

teu primeiro livro  

cuja capa é branca 

 

e fresca como o pão. 

E o verso nascido  

de tua manhã viva,  

de teu sonho extinto, 

 ainda leve, quente 

 

E fresco como o pão. (MELO NETO, 2007, p. 49-50). 

 

Inicialmente, chama a atenção a organização dos elementos e a disposição das imagens 

– jornal dobrado, toalha limpa, louça branca. Além da organização, há o sentido de limpeza 

que perpassa todo o ambiente e traduz a sensação de cuidado extremoso. A segunda estrofe 

destaca a laranja verde que se liga à ideia de claridade – ar livre, sol, praia.  

Se as duas primeiras estrofes se voltam para a descrição da mesa, as duas últimas 

indicam qual é a categoria dessa mesa. Dito de outro modo, o poeta esclarece o símile e 
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introduz uma imagem que será retomada, posteriormente, inúmeras vezes: a faca. Com ela 

o poeta limpa os excessos do poema, fazendo brotar versos extintos de sonhos e de realidades 

imediatas. Só assim o poema sairá “ainda leve, quente/ e fresco como um pão”. Desta forma, 

“a morte do sonho é a condição vital do verso” (SECCHIN, 2014, p. 41). 

Dos vinte e dois poemas, dezoito estão sob o signo da vigília, tematizando o processo 

de composição, a finalidade e as linhas de força do poema sonhado por João Cabral. É válido 

destacar que, concomitante à escrita do poema, o poeta medita sobre sua condição existencial 

de poeta. É essa condição existencial que O Engenheiro nos dá a conhecer mais detidamente. 

É essa condição também indício de que a obra é uma mímesis da realidade pela poesia, já 

que põe em cena as angústias de quem a produz durante esse processo porque ainda se sente 

insatisfeito com o resultado. Assim, O Engenheiro ainda não é definidor do estilo cabralino. 

Quanto à figuração humana, o que se tem são apenas algumas descrições: da mulher (a partir 

de uma tela de Matisse), das estátuas dos primos, da moça na janela.  

 

1.5.4 Psicologia da Composição: a fenomenologia do poema cabralino sem a realidade 

impura do rio Capibaribe 

 

Psicologia da Composição (1947) foi escrita durante os anos de 1946 e 1947 e 

impressa em uma prensa manual sob o selo O Livro Inconsútil, pelo próprio poeta, em 1947, 

na cidade de Barcelona. Essa obra pode ser vista, conforme indica Benedito Nunes (2000), 

como uma filosofia da composição ou uma fenomenologia do poema e do livro ou  

 

[...] uma psicanálise do poema, negando a poesia dita profunda, o seu 

vocabulário sublimado, nobre, puro, universal, e escolhendo a de 

superfície, rude, vulgar, popular na sua semântica enquanto que a 

fenomenologia nela implícita realça o lastro de qualia sensíveis, nada 

peregrinos, valorizando deste modo um conjunto de imagens materiais 

mais pegadas ao chão da linguagem e portanto mais baixas, mais prosaicas 

(NUNES, 2000, p. 37). 

 

Assim, corroborando o crítico Antonio Carlos Secchin (2014), Psicologia da 

Composição com “Fábula de Anfion” e “Antiode” podem ser lidas como o ápice da reflexão 

metalinguística da poética cabralina, uma vez que se dedica, exclusivamente, à 

problematização do processo de composição da poesia pensada pelo poeta.  

Conforme Barbosa (2002), esse tríptico é decisivo no percurso poético de João Cabral, 

sendo a negação, a recusa e o silêncio elementos que apontam para a afirmação dialética da 

poesia enquanto instrumento de uma significação a ser encontrada. Nesse sentido, Psicologia 
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da Composição aprofunda os termos que já estavam presentes em alguns poemas de Pedra 

do Sono. Explicamo-nos melhor, com essa obra o poeta sintetiza um projeto gestado desde 

os primeiros poemas, fazendo vir à tona uma nova poética. Essa poética pauta-se na recusa 

de uma poesia em moldes tradicionais, ao mesmo tempo em que se projeta um novo modelo 

de poesia.  

É mister destacar que a forma como se dá essa recusa é variável. Às vezes o modo é 

fortemente irônico como em “Antiode”; às vezes fortemente dramático como em “Fábula de 

Anfion”. Sob a epígrafe de um verso do poeta espanhol Jorge Guillén, “Rigoroso horizonte,” 

o poeta revela sua maior ambição: construir uma nova poética a partir dos escombros da 

poesia reinante. Considerando o conjunto da obra, pode se dizer que o desejo foi finalmente 

concretizado, mas não sem algumas ranhuras. Concretizado, mas o projeto ainda não está 

completo; falta a incorporação da figuração humana - feito que se dará a partir da inserção 

do rio Capibaribe e de seus habitantes próximos.  

“Psicologia da Composição” dá nome a uma série de poemas. Sendo dividido em oito 

partes, nas quais se configuram as relações entre poeta e poesia. Nelas, é perceptível tanto a 

recusa ao intimismo como o desejo de controle da máquina do poema. Para o crítico João 

Alexandre Barbosa (2002, p.257): “É, sem dúvida, a vitória completa do “engenheiro”, de 

45, sobre o ainda sonolento poeta de 42, embora ali, como já foi dito, o sono não fosse tão 

tranquilo como talvez exigisse o caminho do onírico e do devaneio.”  

 “Psicologia da Composição”, à semelhança de obras anteriores, também apresenta 

algumas tensões, todavia elas se encontram no interior de um mesmo poema.  As principais 

tensões são: assepsia do poeta x presença do poeta (poema I); diurno x noturno (poemas II e 

III); composição/trabalho artesanal x inspiração (poemas IV, VI e VIII) e objetividade x 

subjetividade (poemas I, IV e V). A fim de exemplificar como essas tensões se organizam 

no interior do verso, optamos por convocar alguns poemas da série: 

 
               I 

Saio de 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 

extinto que o ar já preencheu; 
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talvez, como a camisa  

vazia, que despi. (MELO NETO, 2007, p.69) 

 

Esse poema problematiza a questão da presença do autor na obra. Sabe-se que João 

Cabral defendia a dessubjetivação do poema.  Por diversas vezes declarou que a poesia 

deveria se afastar do lirismo de cunho pessoal para voltar-se ao mundo das coisas. Nos 

primeiros versos, o eu lírico declara seu total desligamento daquilo que produziu, logo após 

a conclusão do ato, sendo esse marcado por fracassos, já que no embate com a folha em 

branco apenas algumas palavras tornaram-se poesia. Esse ato é assinalado pelo esforço 

empreendido pelo poeta que se declara pertencer a um tipo específico de família.  

Em Psicologia da Composição: A inspiração e o trabalho de arte, o poeta declara sua 

total filiação à família de poetas para quem a composição é o ato de “elaborar a poesia em 

poemas” (MELO NETO, 2007, p. 704). Ato esse que demanda esforço, dedicação, 

persistência, reflexão e, principalmente, abandono de si mesmo para no final perceber que a 

assepsia total do poeta no poema está no campo da impossibilidade, já que de alguma forma 

o poema se liga a quem o produziu, “como a camisa/ vazia, que despi.” Essa discussão em 

torno da dessubjetivação do poeta no poema é problematizada de forma veemente um pouco 

mais tarde, em “Dúvidas apócrifas de Marianne Moore”, poema publicado em Agrestes, 

1985. Nele o poeta, inscrito sob voz alheia, reflete ironicamente sobre a subjetividade em 

poesia para concluir que a negação total do autor é impossível, pois até mesmo o evitar falar 

de si é forma de falar-se. Vamos ao poema: 

 

Dúvidas apócrifas de Marianne Moore 

 

Sempre evitei falar de mim,  

falar-me. Quis falar de coisas. 

Mas na seleção dessas coisas  

não haverá um falar de mim? 

 

Não haverá nesse pudor 

 de falar-me uma confissão,  

uma indireta confissão,  

pelo avesso, e sempre impudor? 

 

A coisa de que se falar 

até onde está pura ou impura? 

Ou sempre se impõe, mesmo impura- 

mente, a quem dela quer falar? 

 

Como saber, se há tanta coisa 

 de que falar ou não falar? 

E se o evitá-la, o não falar,  
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é forma de falar da coisa? (MELO NETO, 2007, p.522) 

 

Para o eu poético falar das coisas poderia ser uma estratégia eficaz para não se colocar 

no texto. Todavia, constata a frustração desse projeto de assepsia uma vez que, mesmo o 

poeta não falando de si, ele se inscreve naquilo que diz pelas escolhas que faz – seja das 

coisas sobre o que falar, seja das palavras que emprega. Logo, “a coisa de que se falar” está 

contaminada pela presença de um eu. Nesse sentido, a dúvida dá lugar à certeza de que é 

impossível ao poeta se anular no texto. 

Considerando o percurso da obra de João Cabral de Melo Neto no que diz respeito a 

essa questão, é possível perceber posicionamentos distintos. Ao mesmo tempo que o poeta 

deseja negar a presença do eu no texto, reconhece que a poesia pode emanar do acaso 

(situação problematizada em “Fábula de Anfion” e “Psicologia da Composição”), logo, há 

outras vozes que dialogam com o poeta, para, por fim, reconhecer a pluralidade de vozes 

presentes no texto literário (“Dúvidas apócrifas de Marianne Moore”), cabendo ao autor a 

responsabilidade constante pela vigília. Desta forma, o acaso/inspiração pode até 

comparecer, todavia, sua influência será minimizada pela atuação do poeta que perseguirá 

até “O Último Poema” o projeto de construir um “poema perverso,/ de antilira, feito em 

antiverso” (MELO NETO, 2007, p.528).  

O sexto poema da série volta-se para a questão da inspiração x trabalho de arte. Ao 

poeta cabe escolher a que tipo de família deseja pertencer: se à família para quem a 

composição é procura; se “a dos que encontram a poesia” (MELO NETO, 2007, p.703). Para 

João Cabral esta escolha é muito clara: 

 

                VI 

 
Não a forma encontrada 

 como uma concha, perdida 

 nos frouxos areais  

como cabelos; 

 
não a forma obtida 

em lance santo ou raro,  

tiro nas lebres de vidro  

do invisível; 

 
mas a forma atingida  

como a ponta do novelo 

que a atenção, lenta, 

desenrola, 

 
aranha; como o mais extremo 
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desse fio frágil, que se rompe 

ao peso, sempre, das mãos  

enormes. (MELO NETO, 2007, p. 71-72) 

 

Constituído por quatro quadras, esse poema equilibra por meio das estrofes as 

possibilidades de escolha que o poeta tem frente à composição do poema. Ao negar, nas duas 

estrofes iniciais, o modelo de poesia pautado na inspiração, no acaso, no fortuito, o poeta 

reforça sua convicção em uma poética assinalada pela atenção, pelo trabalho de arte. 

Todavia, não força o argumento no sentido de convencer o leitor – a quantidade de estrofes 

construídas com cada elemento dessa tensão é o indicador – diferente do que percebemos no 

ensaio Poesia e Composição, onde no afã de persuadir o leitor/ouvinte acaba sendo 

tendencioso.  Se, neste último, o poeta se dedica a persuadir o leitor/ouvinte para escolher 

um dos lados, deixando em evidência sua preferência, no poema supracitado, ele equilibra 

as forças - são duas estrofes para referir-se à cada família - apesar de manter a sua defesa. E 

em que ela consiste? 

Para o poeta, a composição é um trabalho que demanda esforço, dedicação, atenção e 

persistência. Nesse sentido, o ato criador, pautado na atenção, chama a atenção para o ideal 

de controle que, todavia, está sujeito a riscos, apontados, no poema, pelas “mãos enormes” 

- um indicativo “da intromissão dos excessos do sujeito; a imprevisibilidade da matéria viva” 

(SECCHIN, 2014, p. 67). 

Nesse sentido, o poema “Psicologia da Composição” pode ser lido como uma cartilha 

poética ou ainda uma profissão de fé que reúne as principais teses defendidas pelo poeta no 

que diz respeito ao processo de composição. Se existe inspiração/acaso e o poeta não nega 

isso – não há como negar, basta nos lembrar de “Fábula de Anfion” – é preciso redobrar a 

atenção. Um mínimo de descuido será o bastante para “explodir/ teu tempo claro; romper/ 

seu branco fio, seu cimento/ mudo e fresco” (MELO NETO, 2007, p.70). Para o poeta esse 

descuido é sinal da instalação da preguiça. Assim, fica implícita a ideia de que é preciso estar 

atento sempre.    

Além de negar a inspiração e de reforçar a importância da vigília constante, o poeta 

também aponta para o ato de composição do poema. É o que constatamos no VIII poema da 

série: 

 

                VIII 

Cultivar o deserto 

 como um pomar às avessas. 

 

(A árvore destila 
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 a terra, gota a gota; 

a terra completa, 

cai, fruto! 

 

Enquanto na ordem  

de outro pomar  

a atenção, destila  

palavras maduras.) 

 

Cultivar o deserto 

 como um pomar às avessas: 

então, nada mais  

destila; evapora; 

onde foi maça 

resta a fome; 

onde foi palavra 

(potros ou touros 

contidos) resta a severa  

forma do vazio. (MELO NETO, 2007, p.72-73) 

 

Inicialmente, chama-nos a atenção o emprego do símile, uma marca do estilo do poeta. 

Compara-se o ato de composição do poema com o ato de cultivar a terra. Todavia, essa terra 

não é a mais fértil. Ao contrário, sua marca é a escassez. É o deserto. O que aponta para a 

restrição a qual o poeta se impõe. Além disso, há uma perfeita sintonia entre a árvore e a 

terra, isto é, entre o poema e o mundo que paulatinamente se completam, fazendo madurar 

o fruto que juntos construíram. Essa primeira parte do poema, que corresponde às três 

primeiras estrofes, fecha-se com o destaque para o modus operandi do poeta. É a atenção, a 

concentração, a responsável por “destilar” “palavras maduras”, ou seja, por purificar as 

palavras de forma a torná-las uma exemplificação do mundo de que falam. Logo, além da 

atenção, o texto carece de burilamentos, de reparos, de moldes feitos artesanalmente.  

A segunda parte do poema, que corresponde às três estrofes finais, apresenta de forma 

mais detalhada o processo de destilação do verso. Nesse sentido, o trabalho do poeta 

corresponde ao do cientista ou do técnico que, em laboratório, separa as substâncias 

misturadas de forma a dar-lhes uma identidade própria. Deste modo, a palavra inspirada ou 

fruto do acaso – “potros ou touros/ contidos” – é destilada, purificada até que assuma a 

“forma do vazio”.  Assim, ela perde suas propriedades iniciais, seu caráter de impureza, seus 

sentidos já consagrados, para então ganhar nova roupagem, novas significações.  

Para que esse processo se viabilize o poeta restringe o número de palavras utilizadas. 

Por meio do uso constante das mesmas palavras, ele termina por domesticá-las tornando-as 

fortes o bastante para persistir mesmo frente à “noite” e ao “açúcar podre”, metáforas de 

inspiração. É o que constatamos no quinto poema de “Psicologia da Composição”: 
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                  V 

Vivo com certas palavras, 

 abelhas domésticas. 

 

 

Do dia aberto  

(branco guarda-sol) 

esses lúcidos fusos retiram 

o fio de mel  

(do dia que abriu 

Também como flor) 

 

que na noite  

(poço onde vai tombar  

a aérea flor) 

persistirá: louro 

sabor, e ácido, 

contra o açúcar do podre. (MELO NETO, 2007, p.71) 

 

Interessante destacar que se o inseto em “Fábula de Anfion” é metáfora do acaso, 

consequência da distração, agora ele está associado ao trabalho de arte, à atenção. Em 

“Fábula de Anfion” é a vespa; aqui é a abelha que agora assume a conotação de palavras. 

Todavia para alcançar esse controle o poeta precisou restringir o campo de palavras que 

utiliza: “Vivo com certas palavras”. Outro detalhe importante é o lugar de onde o poeta retira 

essas palavras. Elas não são fruto da imaginação, não são invenção. Essas matérias-primas 

são extraídas do mundo, “Do dia aberto/ (branco guarda-sol)” e “(do dia que abriu/ também 

como flor)”. Se considerarmos que “flor” é metáfora de poesia ideal, sublimada, tal como o 

poeta descreve na parte A de “Antiode”, pode se dizer que outros textos poéticos também 

são fonte de matéria-prima e indicador da relação entre o poeta e o mundo.  Isso porque o 

poeta pode tomar como matéria a poesia que circula e com ela dialogar, seja para refutá-la, 

seja para corroborar o que diz.  

Pensando na “flor” enquanto metáfora da poesia sublimada, nas mãos de João Cabral 

essa “flor” se torna “fezes”. Explicamo-nos melhor, na poesia cabralina, opera-se a 

dessublimação da poesia ideal, tal como nos aponta Secchin (2014). Logo, essa matéria-

prima extraída da Literatura que circula, nas mãos do poeta, passa por uma depuração.  

 

               A 

Poesia, te escrevia: 

flor! conhecendo  

que és fezes. Fezes   

como qualquer, 
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gerando cogumelos 

(raros, frágeis cogu- 

melos) no úmido 

calor da boca.  

 

               B 

Depois, eu descobriria 

que era lícito 

te chamar: flor! 

(Pelas vossas iguais 

 

circunstâncias? Vossas 

Gentis substâncias? Vossas  

doces carnações? Pelos  

virtuosos vergéis  

 

de vossas evocações? 

Pelo pudor do verso 

– pudor de flor – 

por seu tão delicado 

          [...] (MELO NETO, 2007, p.74-75) 

 
Desse modo, a flor/poema de que falava o eu poético nos primeiros versos, e que ele 

repudia, já não é a mesma de que ele fala na parte B. Depois do processo de dessublimação, 

de depuração, o eu poético aceita essa “flor”, pois agora ela está ao rés-do-chão, tal como 

ele desejava. É válido chamar a atenção para a estratégia utilizada pelo poeta. Combate-se a 

“poesia dita profunda” por meio da própria poesia. Concluído o processo de depuração, o eu 

poético constata que a “flor” é “imagem de/ duas pontas/ como uma corda”, isso porque 

agora não existe apenas a flor/poesia utilizada enquanto matéria-prima. Além dela, há aquela 

que foi produzida pelo poeta, resultado de seu esforço como se fosse um organismo 

geneticamente modificado. Quando consideramos os enjambements, percebemos que o 

desejo de ruptura com a poesia transcendental também se traduz na estrutura dos poemas. 

Os cortes bruscos não são operados apenas entre versos, como também entre estrofes e no 

interior das próprias palavras, como o último fragmento transcrito exemplifica.  

Por fim, cabe chamar a atenção para o caráter de impureza a que “Antiode” se reporta, 

traduzido pelo vocábulo “fezes”. Para Secchin (2014, p.70): “A intromissão do impuro é, 

assim, mais um lance da abertura no sentido de uma apropriação não excludente do real.” 

Essa apropriação não significa aceitação do objeto tal como ele é. Nas mãos do poeta, o 

“poema dito profundo” é destilado, isto é, purificado. É o que contatamos no III poema de 

“Psicologia da Composição”:  

 

Neste papel 

logo fenecem 
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as roxas, mornas 

flores morais; 

todas as fluidas  

flores da pressa; 

todas as úmidas  

flores do sonho. (MELO NETO, 2007,  p. 70) 
 

Logo, o real de que o poema fala não é aquele pensado pelos poetas realistas do século 

XIX ou mesmo pelos neorrealistas da geração de 1930. Para João Cabral, a mímesis está na 

imitação pelo poema do objeto de que fala.  Com O Cão sem Plumas, esse processo adquirirá 

outros elementos - como a figuração do elemento humano que passará a fazer parte da 

poética cabralina não como um adereço a mais no poema, mas como um elemento de 

investimento - o que significa que a relação entre a poesia e o mundo de que fala alcançará 

níveis cada vez mais sofisticados. É a máquina do poema levada à exaustão.  

Conforme já anunciamos, Cesário Verde não chegou a reunir seus poemas sob a forma 

de um livro, tal como fez João Cabral. Por esta razão seu projeto poético não aparece 

explicitado de uma obra para outra, mas em alguns poemas. Em “Melodias Vulgares”, por 

exemplo, o poeta destaca que é a partir de um elemento que ele vai recordando momentos 

vividos ao lado da amada, e, ao descrevê-los, tem consciência de que se trata de impressões: 

 

[...] 

Ó minha boa amiga, ó minha meiga amante! 

Quando ontem eu pisei, bem magro e bem curvado, 

A areia em que rangia a saia roçagante, 

Que foi na minha vida o céu aurirrosado; 

 

Eu tinha tão impresso o cunho da saudade, 

Que as ondas que formei das suas ilusões  

Fizeram-me cismar na minha soledade  

E as asas ir abrindo às minhas impressões. 

 

Soltei com devoção lembranças inda escravas, 

No espaço construí fantásticos castelos, 

No tanque debrucei-me em que te debruçavas, 

E onde o luar parava os raios amarelos. 

 

Cuidei até sentir, mais doce que uma prece, 

Suster a minha fé, num véu consolador, 

O teu divino olhar que as pedras amolece, 

E há muito me prendeu nos cárceres do amor. 

 

E cheio das visões em que a alma se dilata, 

Julguei-me no teu peito, ó coração que dormes! 

E foram embalar-me as águas da cascata 

De búzios naturais e conchas multiformes. 

 

Os teus pequenos pés, aqueles pés suaves, 
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Julguei-os esconder por entre as minhas mãos,  

E imaginei ouvir no conversar das aves 

As célicas canções dos anojos teus irmãos. 

 

E como na minha alma a luz era uma aurora, 

A aragem ao passar parece que me trouxe  

O som da tua voz, metálica, sonora, 

E o teu perfume forte, o teu perfume doce. (VERDE, 2006, p.90-91) 

 

Desta forma, o poeta explicita como se dá a incorporação do mundo à sua poesia. 

Assim como João Cabral, Cesário Verde se afasta da concepção de realismo pensado pelos 

poetas realistas do século XIX. Se para João Cabral a mímesis está na imitação pelo poema 

do objeto de que fala, e, ainda, se ele inscreve a injustiça, a desigualdade, a pobreza e a 

miséria da vida de seus heróis no corpo físico do poema - como procuraremos destacar no 

próximo capítulo - para o poeta português a mímesis é um misto de impressão, imaginação, 

análise e transfiguração do real. Na sua advertência, está patente a ideia de que os momentos 

recordados são recuperados via impressão deixada no eu poético. É sua leitura do momento 

que ele recorda e não o momento em si. À impressão juntam-se a imaginação e a metáfora 

transfiguradora, responsáveis pela aproximação entre o par real/irreal. Apesar de “Melodias 

Vulgares” não fazer parte do ciclo propriamente moderno da poética verdiana, é nítida a 

importância que a impressão e a imaginação criadora assumem no poema, constituindo-se 

em elementos importantes para a incorporação do mundo à sua poesia.  

Esse modo peculiar de incorporar o mundo à poesia será retomado e explicitado nos 

próximos capítulos que pesquisarão a representação/figuração dos tipos heroicos enquanto 

recorte investigativo da incorporação da mímesis de tipos humanos à poesia de Cesário 

Verde e João Cabral. 
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2. “O Sim Contra o Sim”: a representação de tipos heroicos em Cesário Verde 

 

2.1 A experiência de urbanidade em Cesário Verde 

 

O poema “Cristalizações”, já mencionado, é um bom indicador do quanto a poesia de 

Cesário Verde está inserida no projeto da modernidade. Modernidade esta que se faz marcar 

menos pela representação física da cidade do que pela fixação de seus habitantes. Aliás, na 

poesia de Cesário Verde, a cidade comparece a partir do enfoque no homem. Isto é, o eu 

poético ocupa-se mais com os habitantes da cidade do que com ela própria. Tal como se dá 

em Charles Baudelaire, que deixava o espetáculo da multidão agir sobre ele, sem, contudo, 

se desviar da terrível realidade social (BENJAMIN, 1989, p.55), Cesário Verde fixa em 

Lisboa e seus arredores a imagem de suas pessoas sem a incisividade e a dureza que marcou 

a Londres de Shelley.  

Desta forma, na poesia de Cesário Verde, a cidade é dada ao leitor a partir dos 

elementos que a constituem: “Vê-se a cidade, mercantil, contente:/ Madeiras, águas, 

multidões, telhados!” (VERDE, 2006, p.124). O que eles têm em comum? Todos esses 

elementos combinam-se para traduzir uma ideia de cidade vista pela perspectiva de quem 

sente, seleciona e analisa o que descreve. Essa cidade, sendo descrita em uma época 

específica, “Neste dezembro enérgico, sucinto” (VERDE, 2006, p. 126), apresenta 

características peculiares, como a umidade e a frialdade. Um tempo propício para o 

aconchego do lar. Todavia, os trabalhadores são obrigados a enfrentá-lo. A cidade não pode 

parar! 

 

Não se ouvem aves; nem o choro d’ uma nora! 

Tomam por outra parte os viandantes; 

E o ferro e a pedra – que união sonora! – 

Retinem alto pelo espaço fora, 

Com choques rijos, ásperos, cantantes. (VERDE, 2006, p. 123) 

 

Além das condições climáticas, o eu poético também descreve o progresso vivido pela 

cidade que explora. E este é assinalado tanto por meio do calçamento das ruas como pela 

quantidade de trabalhadores, moradores e transeuntes que a percorrem. O detalhe é que às 

“multidões” é dado um tratamento diferenciado. Em outras palavras, o eu poético não a 

descreve enquanto massa informe, mas a partir de suas representações sociais. Em 

“Cristalizações”, são os calceteiros, as peixeiras, os viandantes, valadores e a atriz que 

enchem os “sítios suburbanos, reles!” (VERDE, 2006, p. 126). É certo que em alguns 
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momentos a ideia de coletividade se destaca: “gente pobrezita”, (p. 123), “Homens de 

carga!”, “Povo! “Os bons trabalhadores!” (p. 125), “O populacho” (p. 108), todavia, essa 

menção generalizada não ofusca a importância que cada representante desempenha na poesia 

desse poeta português. Ao contrário, a referência às multidões soa como um tributo que o 

poeta rende àqueles que verdadeiramente constroem cidades e movem o mundo. Não tem, 

portanto, nenhuma carga pejorativa. Longe disso, os seres marginalizados nessa cidade são, 

na perspectiva do eu poético, os verdadeiros heróis de sua poesia.  

Em “Humilhações”, a cidade é vista a partir de um de seus espaços culturais: o teatro. 

A partir dele é possível constatar tanto a elite da época que o frequenta, “[...] a mulher 

nervosa, e vã que me deslumbra” (VERDE, 2006, p. 94), quanto os marginalizados que a ele 

não têm acesso, “uma velhinha suja” (p. 95). E ainda os trabalhadores que o cercam: 

vendedores de bilhetes e o guarda municipal. Esse ambiente entedia o sujeito poético, “Lá 

cansa-me o ranger da seda, a orquestra, o gás” e a declaração de que o frequenta só se 

justifica porque é lá que se encontra a mulher que o deslumbra. Portanto, a cidade o fascina 

menos que seus habitantes. São eles o coração que pulsa na poesia de Cesário Verde. 

Isso explica o fato de que em alguns momentos o leitor só tem ciência de que ele fala 

da cidade, porque tem a visão do todo. É o que ocorre em “Nevroses”, por exemplo. O 

enquadramento visual feito pelo poeta desconsidera a visão panorâmica de cidade. O leitor 

tem ciência de que o espaço é citadino, dada a referência à calçada vista do alto da janela, 

que por sua vez evoca a rua e a ideia de vizinhança. Porque o foco está no Eu e no Outro – 

a vizinha tísica – tudo ao redor parece ter menos importância. É como se o poeta utilizasse 

uma câmera cinematográfica por meio da qual aproxima e distancia objetos e seres. 

Essa experiência de urbanidade é, em conformidade com Rosa Maria Martelo (2012), 

um indício de afastamento do poeta da tradição lírica romântica, isso porque Cesário Verde, 

mais do que ter retomado com criatividade alguns temas e imagens de Baudelaire, construiu 

uma poesia que intui os caminhos abertos pelo poeta francês – o que se traduz em uma das 

razões para o estranhamento que provoca nos leitores portugueses da sua época, poetas ou 

não.  

É preciso destacar que essa experiência de urbanidade nunca é imparcial, fria ou 

distanciada. O eu poético se lança no espaço que descreve, analisa-o em contraponto à sua 

condição, ao mesmo tempo em que revela simpatia por determinado grupo de habitantes. É 

o que constatamos em “Num bairro moderno”.  Semelhante ao que ocorre em outros poemas, 

como em “O sentimento dum ocidental”, o sujeito emprega a técnica cinematográfica para 

captar o espaço que é descrito rapidamente nas duas primeiras estrofes para, na terceira, 
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lançar algumas conclusões: 

 
Num bairro moderno 

 

Dez horas da manhã; os transparentes 

Matizam uma casa apalaçada; 

Pelos jardins estancam-se as nascentes, 

E fere a vista, com brancuras quentes, 

A larga rua macadamizada. 

 

Rez-de-chaussée repousam sossegados,  

Abriram-se, nalguns, as persianas, 

E d’ um ou d’outro, em quartos estucados, 

Ou entre a rama dos papeis pintados, 

Reluzem, num almoço, as porcelanas. 

 

Como é saudável ter o seu aconchego, 

E a sua vida fácil! Eu descia, 

Sem muita pressa, para o meu emprego, 

Aonde agora quase sempre chego 

Com as tonturas d’ uma apoplexia. (VERDE, 2006, p.110)  
 

À vida fácil dos habitantes do bairro bem planejado, provavelmente a elite lisboeta, o 

eu poético contrapõe a vida da vendedora de verduras e a sua própria, de trabalhador doente. 

Mesmo debilitado, vai ao trabalho, sendo que, durante esse percurso, ele pinta uma dada 

realidade. Essa realidade é melhor fixada a partir da figura da vendedora de verduras que 

desperta a atenção do eu poético, fazendo-o demorar-se mais nela e nas suas ações do que 

nos demais elementos que compõem essa cena. Desta forma, o mundo é incorporado à poesia 

a partir da fixação de determinados elementos, como o humano, principalmente.  É válido 

advertir que a incorporação da realidade não se dá pelo viés imitativo, mas pelas impressões 

que os elementos e seres despertam nele, tendo a imaginação um papel crucial a 

desempenhar nesse processo.  

Na esteira de Charles Baudelaire, que condenava a máxima recorrente no seu tempo 

“Copie a natureza; só copie a natureza” (1993, p. 93), o poeta português incorpora o mundo 

à sua poesia a partir do emprego da imaginação, contrapondo-se a essa máxima e, portanto, 

aos realistas do século XIX.  Conforme Baudelaire, essa doutrina, considerada por ele 

inimiga da arte, havia se alastrado em todas as artes, incluindo a poesia e o romance. Contra 

esse mal o poeta francês prescrevia a imaginação – a rainha das faculdades. Isso porque, para 

ele, a existência da natureza exterior era duvidosa, assim também como o conhecimento de 

toda a natureza ou de tudo que nela está contido. Diante dessa impossibilidade, já que não 

existe uma realidade, mas realidades, caberia ao artista, e por extensão ao poeta, pintar 

apenas o que os sentidos lhe proporcionam:  
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[...] o artista, o verdadeiro artista, o verdadeiro poeta, só deve pintar o que 

vê e o que sente. Deve ser realmente fiel à sua própria natureza. Deve evitar 

como a morte tomar de empréstimo os olhos e os sentimentos de um outro 

homem, por maior que seja; pois então as produções que nos daria seriam, 

com relação a ele, mentiras, e não realidades (BAUDELAIRE, 1993,  

p. 93).  

 

E a fidelidade à sua própria natureza se dá pelo uso da imaginação. Ela mobiliza todas 

as outras faculdades, ao ponto de, às vezes, confundir-se com elas, todavia essa faculdade 

não perde suas especificidades. “Ela é a análise, ela é a síntese [...]. Ela é a sensibilidade [...] 

ela ensinou ao homem o sentido moral da cor, do contorno, do som e do perfume. Ela criou 

[...] a analogia e a metáfora. Ela decompõe toda a criação e [...] ela cria um mundo novo, 

produz a sensação do novo (BAUDELAIRE, 1993, p. 94). Entende-se, a partir desse 

conceito, o quanto a imaginação é complexa para Baudelaire. Todavia, é preciso destacar 

que a imaginação de que o poeta e filósofo francês fala é mais que fantasia. Trata-se da 

imaginação criadora que aproxima o homem de Deus, porque lhe possibilita tornar-se 

criador. 

O artista, movido por essa faculdade, não imita, não copia a natureza; ele pesquisa 

elementos, ajusta-os aos seus conceitos e a um certo conceito de arte de forma a dar ao objeto 

retratado uma nova fisionomia. Desta forma, Cesário Verde, tal como Baudelaire, emprega 

a imaginação criadora, sendo essa uma das linhas de força da sua poética, como podemos 

perceber em “Num Bairro Moderno”: 

 

Subitamente, – que visão de artista! – 

Se eu transformasse os simples vegetais, 

À luz do sol, o intenso colorista, 

Num ser humano que se mova e exista 

Cheio de belas proporções carnais?! 

 

Bóiam aromas, fumos de cozinha; 

Com o cabaz às costas, e vergando, 

Sobem padeiros claros de farinha; 

E às portas, uma ou outra campainha 

Toca, frenética, de vez em quando. 

 

E eu recompunha, por anatomia, 

Um novo corpo orgânico, aos bocados. 

Achava os tons e as formas. Descobria 

Uma cabeça numa melancia, 

E nuns repolhos seios injectados. 

                       [...] 

 

O sol dourava o céu. E a regateira, 

Como vendera a sua fresca alface 

E dera o ramo de hortelã que cheira, 
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Voltando-se, gritou-me, prazenteira: 

“Não passa mais ninguém!... Se me ajudasse?!...” (VERDE, 2006, p.111-

112; grifo nosso) 

 

É por meio da imaginação criadora que o poeta transfigura a realidade. Conforme 

Martelo (2012), a poesia de Cesário Verde apresenta informações factuais ligadas às imagens 

decorrentes do efeito que as informações descritivas produzem sobre sua subjetividade. Dito 

de outro modo, no embate com a realidade atingível, o eu poético produz uma série de 

imagens perceptivas, motivadas pelas imagens visuais que capta. O detalhe é que tanto a 

matriz perceptiva quanto a visão transfiguradora, apresentada em outra sucessão de imagens, 

mantém a sua identidade, isto é, não há desfiguração de nenhuma delas. Ao contrário, a 

matriz perceptiva e a visão transfiguradora são dadas em sequência, e, corroborando Martelo 

(2012), o choque que sobrepõe uma e outra também as une e as mantém intactas, tal como 

constatamos em “Num bairro moderno”. 

Assim, a matriz perceptiva – a cesta de verduras – vista pelo eu poético, é examinada 

minuciosamente, sendo cada vegetal destacado do todo. O detalhe é que essa análise aparece 

incorporada à visão de um artista. Isto é, não é a imagem do cientista em laboratório que 

Cesário Verde desejava fixar, tal como orientava a geração de 1870. Quem vê é o artista, 

que, empregando os sentidos e a imaginação, dá ao par real-irreal outra perspectiva.  Por 

isso, aos vegetais contidos na cesta, o poeta cola outras imagens que se reportam à anatomia 

do corpo humano; são “cabeça”, “seios”, “cabelo”, “ossos descarnados”, “olhos”, “colos”, 

“ombros”, “bocas”, “ventre”, “sangue”, “coração” e “dedos”. É preciso destacar que essas 

imagens não se fundem, cada uma preserva em si suas particularidades e o leitor tem nítida 

a percepção das duas, isto é, do que é real e do que é imaginado.  

É interessante que esses órgãos não são vistos desprovidos de sentido. Eles são 

impregnados de vida: 

 

E, como um feto, enfim, que se dilate, 

Vi nos legumes carnes tentadoras, 

Sangue na ginja vívida, escarlate, 

Bons corações pulsando no tomate 

E dedos hirtos, rubros, nas cenouras. (VERDE, 2006, p. 111-112; grifo 

nosso) 
 

E, mais do que isso, eles têm a forma e a cor que o poeta deseja, seja como vegetais, 

seja como humano. Diante disso nos arriscamos a deduzir que a escolha pelo enfoque no 

homem seja proposital, constituindo-se em mais um indicador do apreço que o poeta sente 

pela classe humana. Isso porque as frutas poderiam se transfigurar em qualquer coisa, 
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contudo, o poeta opta pela transfiguração humana e não por coisas ou quaisquer outros 

elementos da flora ou fauna. Além disso, “[...] ao leitor, nunca é possível esquecer que está 

perante um efeito de transfiguração, uma espécie de corpo-a-corpo entre a poesia e o mundo, 

entre o visto e a arte de ver, e de re-ver, o visto” (MARTELO, 2012, p. 83). É como poeta e 

como artista que Cesário Verde deseja ser visto. Sua imaginação criadora faz com que sinta 

e pense além das aparências e esse novo modo de enxergar o mundo é desfamiliarizante para 

a época em Portugal. Daí a dimensão do estranhamento que provoca. 

Em outros poemas, como “Cristalizações” e “O sentimento dum ocidental”, também 

se percebe o emprego da imaginação criadora. Esta imaginação, pautada no real, apresenta 

a transfiguração menos como fuga da realidade do que como análise do cotidiano, tornando 

a realidade mais perceptível aos olhos do leitor, como constatamos na décima quarta estrofe 

de “Cristalizações”: 

 

Povo! No pano cru rasgado das camisas 

Uma bandeira penso que transluz! 

Com ela sofres, bebes, agonizas: 

Listrões de vinho lançam-lhe divisas, 

E os suspensórios traçam-lhe uma cruz! (VERDE, 2006, p. 125; grifo 

nosso) 

 

Pelo cruzamento de imagens metafóricas fica nítido ao leitor os traços dessa bandeira. 

Não se trata de uma bandeira da paz ou da alegria. O que ela traz em si é o sofrimento. É a 

bandeira que os desvalidos içam. Aqui, a matriz perceptiva é constituída pelo pano cru das 

camisas, pelo vinho derramado e pelos suspensórios que sugerem ao eu poético uma imagem 

em tudo marcada pela dor e pelo sofrimento, que é amenizado pela bebida. Esse conjunto 

desperta no eu poético uma compaixão que o faz declarar: “Gosto mais do plebeu que 

cambaleia, / Do bêbado feliz que fala só!” (VERDE, 2006, p. 129) 

Por compaixão devemos entender uma rede de sentimentos que, corroborando Martelo 

(2017), é mais perceptível nas entrelinhas do que na descrição contida nos versos. A poesia 

de Cesário Verde apresenta-nos uma ideia de compaixão pautada na constatação de que, no 

contato com outros seres, é possível se reconhecer e reencontrar a sua verdadeira essência. 

Nesse sentido, o Eu comporta não apenas o Outro, mas o mundo com o qual se relaciona. 

Isso porque o sujeito poético não se revela indiferente ao espaço que habita. Assim, na poesia 

de Cesário Verde, a compreensão do mundo passa pelo reconhecimento do Outro como parte 

de si mesmo, ao mesmo tempo que ao Outro lança-se uma parte de si. Daí a fascinação do 

poeta em apreender o mundo a partir dos órgãos dos sentidos, em especial a visão, a audição 

e o olfato. Para Cesário Verde, o “ver”, o “ouvir” e o “cheirar” estabelecem uma relação de 
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mão dupla: ao mesmo tempo em que o Eu é acrescentado às coisas, também é acrescentado 

por elas. 

Em “O sentimento dum ocidental”, a imaginação está associada à memória daquilo 

que se viveu ou se construiu a partir de informações recebidas. A lua o faz recordar “o circo 

e os jogos malabares.” Assim também como a igreja lhe evoca um tempo específico 

conhecido através da investigação da história – A Santa Inquisição16: 

 
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.134; 

grifo nosso) 

 

Desta maneira, a poesia de Cesário Verde se traduz na “arte de ver, e de re-ver, o visto” 

(MARTELO, 2012, p. 83). Logo, sua matéria literária não será apenas o presente, como 

também o passado que é revisitado via memória. Memória esta que se fixa a partir do 

elemento humano e de suas ações.  

De um tempo mais afastado, o poeta salta para o presente, descrevendo brevemente a 

região que foi assolada pelo terremoto de 1755, o que possibilitou ao governo de D. José, 

chefiado pelo ministro Marquês de Pombal, o planejamento e a construção de uma Lisboa 

moderna e “as construções rectas, iguais, crescidas” são uma prova desse investimento. A 

viagem pela memória passa também pela menção à estátua do “épico d’outrora”, o grande 

Camões, e descamba na referência que o poeta faz ao período de crise sanitária grave em 

decorrência da epidemia de cólera, durante os anos de 1853 a 1856. Como o poeta nasceu 

em fevereiro de 1855, é provável que a memória a qual se reporta seja histórica e 

imaginativa, pautada talvez no que ouviu e nas suas impressões a partir dessa audição. É 

também analítica, uma vez que considera os elementos – as construções, a estátua e o 

acúmulo de corpos – para a partir deles edificar suas conclusões:   

 
E eu sonho o Cólera, imagino a Febre, 

Nesta acumulação de corpos enfezados; 

Sombrios e espectrais recolhem os soldados,  

Inflama-se um palácio em face de um casebre. (VERDE, 2006, p. 134; 

grifos nossos)  

 

                                                           
16 Criada a partir do século XIII, a Santa Inquisição foi implantada em Portugal em 1536. Milhares de pessoas 

foram perseguidas, censuradas e até condenadas por esses tribunais religiosos, por defenderem ideias contrárias 

às da igreja católica da época. 
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Essa projeção é carregada de uma análise da realidade. Não se trata, portanto, de mera 

fantasia ou da profecia de um vate. A imaginação aqui é alimentada pela realidade 

compartilhada via memória coletiva, sendo desencadeada por uma matriz perceptiva 

observada. Com o fito de comprovar essa técnica, convocamos parte do poema de “O 

sentimento dum ocidental”:  

 

Cercam-me as lojas, tépidas. Eu penso 

Ver círios laterais, ver filas de capelas, 

Com santos e fiéis, andores, ramos e velas, 

Em uma catedral de um comprimento imenso. (VERDE, 2006, p. 135; 

grifos nossos) 

 [...] 

 Se eu não morresse, nunca! E eternamente 

Buscasse e conseguisse a perfeição das cousas! 

Esqueço-me a prever castíssimas esposas, 

Que aninhem em mansões de vidro transparente! (VERDE, 2006, p. 137; 

grifos nossos)  

 [...] 

Julgo avistar, na treva, as folhas das navalhas 

Os gritos de socorro ouvir, estrangulados. (VERDE, 2006, p. 137; grifos 

nossos) 

 

Nos verbos que emprega – transformar, ver, pensar, esfumar, sonhar, imaginar, prever, 

julgar e avistar – fica nítida a linha que separa a realidade da imaginação criadora. Para o 

poeta, não se trata de copiar a natureza, mas de transfigurá-la e, para isso, faz uso da visão, 

da emoção, da imaginação e do pensamento reflexivo. Logo, sua construção de realidade 

difere das demais que circulavam no período, sendo marcada pela tríade real-análise-

transfiguração: 

 

O meu ânimo verga na abstracção, 

Com a espinha dorsal dobrada ao meio, 

Mas se de materiais descubro um veio 

Ganho a musculatura d’ um Sansão! (VERDE, 2006, p.155) 

 

Está definido, portanto, o modus operandi do poeta.  Imaginação perceptiva que parte 

da realidade para projetar realidades, via emprego da razão e do coração. Desta maneira, a 

realidade observada pelo poeta é filtrada por sua subjetividade, que se configura “[...] como 

uma espécie de caixa de ressonância para os estímulos exteriores, que determinam 

sensações, evocações, e, acima de tudo, associações de imagens perceptivas” (MARTELO, 

2012, p. 77). Para Charles Baudelaire (1993, p. 149), essa arte é, segundo a concepção 

moderna, a verdadeira arte pura, porque se traduz numa magia sugestiva que contém em si, 

ao mesmo tempo, “o objeto e o sujeito, o mundo externo ao artista e o próprio artista.” 
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Corroborando essa percepção, Helder Macedo (1975) afirma que a obra de Cesário 

Verde apresenta uma convergência entre a personalidade implícita do narrador do poema, a 

situação em que este se encontra e o estilo que emprega – capaz de representar percepções 

simultâneas — culminando numa relação entre a realidade observada e o observador que a 

registra, tudo isso traduzido no próprio poema – lugar para onde converge a visão de um 

mundo entendido sob os aspectos físicos, sociais e morais. Consequentemente, segundo esse 

estudioso, toda obra literária apresenta “uma hipótese ideológica sobre os valores relativos 

dos elementos observados, selecionados e organizados. Nesse sentido, uma obra literária só 

pode ser uma proposta ideológica da realidade” (MACEDO, 1975, p. 27-28). Logo, o ponto 

de vista apresentado condiciona um determinado modelo de realidade, sendo este múltiplo, 

considerando as diversas construções literárias existentes.  

Desse equilíbrio entre coração e pensamento reflexivo surgirá uma obra que se difere, 

em parte, da poesia de João Cabral, que sobreleva a razão. Todavia, essa diferença não afasta 

o poeta brasileiro do clube de admiradores de Cesário Verde. Isso porque, para João Cabral, 

o que conta substancialmente é o trabalho de arte. É nítido o esforço que o poeta faz para 

deixar de lado as coisas do coração, que para ele estão muito ligadas à ideia de presença do 

eu, de uma subjetividade pessoal. Psicologia da composição, por exemplo, põe em cena o 

desejo de assepsia do eu ao mesmo tempo em que põe em dúvida a impossibilidade total 

desse ato, conforme já demonstramos no primeiro capítulo. Talvez o poema que melhor 

dramatize esse desejo seja “Fábula de Anfion”, sendo a flauta lançada ao mar um exemplo 

da rebeldia do poeta pernambucano, não apenas frente ao acaso, mas também ao lirismo de 

cunho pessoal. Também em outras obras, como O cão sem plumas e A Educação pela pedra, 

percebe-se a persistência do poeta nesse projeto.  

É essa tensão entre o eu e o seu desejado apagamento que dinamiza a poesia de João 

Cabral e o torna dono de uma poética própria, apesar das proximidades que estabelece com 

outros poetas, por quem revela admiração. Cesário Verde, por exemplo, não se martiriza 

nem se torna obcecado pela presença da subjetividade. Ao contrário, é ela quem norteia toda 

a sua produção. Todavia, trata-se de uma subjetividade assinalada pela presença do Outro, 

distante do caráter confessional, do lirismo romântico, pautada, portanto, na objetividade, 

conforme atesta o crítico e poeta Gilberto Mendonça Teles (2007, p. 85): “Em Cesário Verde 

– que [João Cabral] considerava um poeta de sua linhagem, como o paraibano Augusto dos 

Anjos –, admirava a materialidade, a dicção coloquial, uma visão realista dos seres e das 

coisas e especialmente a ausência de “sublime”. ” 

O poeta Fernando Pessoa, em Os graus da poesia lírica, afirma que existem vários 



104 

graus da poesia lírica, tornando os poetas líricos diferenciados entre si. Assim, enquanto 

Cesário Verde estaria ligado ao terceiro grau da poesia lírica, João Cabral faria parte do 

quarto. Isto é, Cesário Verde começa a despersonalizar-se enquanto João Cabral encena a 

plena despersonalização. Fernando Pessoa (1988, p. 56) explica esse processo: 

O terceiro grau da poesia lírica, é aquele em que o poeta, ainda mais 

intelectual, começa a despersonalizar-se, a sentir, não já porque sente, mas 

porque pensa que sente; a sentir estados de alma que realmente não tem, 

simplesmente porque os compreende. Estamos na antecâmara da poesia 

dramática. Na sua essência íntima. O temperamento do poeta, seja qual for, 

está dissolvido pela inteligência. A sua obra será unificada só pelo estilo, 

último reduto da sua unidade espiritual, da sua coexistência consigo 

mesmo.  

 

Na plena despersonalização, por sua vez, tem-se um poeta que emprega a racionalidade 

máxima aliada à imaginação, o que o faz viver os estados de alma que não tem diretamente, 

isto é, o poeta não fala do que sente, mas do que imagina sentir. Sua poesia dramatiza certos 

estados de alma pensados e não sentidos, ou “sentidos imaginativamente e por isso vividos” 

(PESSOA, 1988, p. 57). Em João Cabral, o eu poético assume várias máscaras a partir das 

quais revelam-se realidades múltiplas. Ora é o Severino retirante, ora é o Rio ou ainda um 

observador distante mas atento a tudo (O cão sem plumas e Dois parlamentos).  

É fato que o poeta português não fixa quadros célebres. Isto é, sua poesia não fala de 

questões ligadas ao belo, ao universal, àquilo que se considera puro e eterno, enfim, ao 

sublime.  Longe disso, o que constatamos é uma temática que se volta para o rés-do-chão, 

para as coisas corriqueiras, o que nos faz enxergar o poeta também como um pintor de 

costumes. 

De acordo com Charles Baudelaire (1993, p. 221), o artista pintor de costumes tem um 

gênio de natureza mista, pois, além de observador, também é errante, filósofo e poeta ou 

romancista. “[...] ele é o pintor da circunstância e de tudo o que ela sugere de eterno.” À 

exceção do uso das tintas e pincéis, o perfil se enquadra perfeitamente ao que percebemos 

em Cesário Verde. Isto é, o poeta português também foi um poeta pintor de costumes, do 

registro do cotidiano, um poeta cronista da pobreza e da vida humilde, que elegeu os 

desprovidos de sorte como heróis de sua poesia, e os poemas “Desastre” e “Em petiz” (II 

parte), que serão analisados no próximo tópico, exemplificam bem essa condição peculiar 

de poeta bem como sua empatia pelos excluídos e marginalizados socialmente. 

 

2.2 Heróis da poesia verdiana: servente de pedreiro, engomadeira, calceteiro, varina e 

campónio 
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Aqui defendemos a tese de que a modernidade na poesia verdiana se revela pelo modo 

como o poeta incorpora a realidade, sendo esta apresentada a partir do enfoque no homem. 

Todavia não se considera todo e qualquer homem. Há na poesia de Cesário Verde uma 

declarada predileção pelos humilhados e explorados socialmente. Um detalhe que salta aos 

olhos é o fato de que esses homens podem ser encontrados em qualquer espaço – seja o 

urbano ou o rural. Eles podem ser simples trabalhadores, pequenos burgueses ou ainda 

mendigos; homens e mulheres. Considerando a galeria de tipos humanos que comparecem 

na poesia verdiana, conclui-se que o número de trabalhadores pobres descritos é bem maior 

do que o de pequenos burgueses. Assim também como é maior o número de figuras heroicas 

que residem na cidade. 

Em “Desastre”, por exemplo, encontramos a descrição de uma personagem heroica: o 

servente de pedreiro. Sua história é contada em meio à tragédia que interrompe sua vida. O 

leitor se pergunta, na medida em que avança na leitura, se o desastre a que o poeta se refere 

se restringe às consequências de uma queda de andaime ou se toda a vida desse jovem rapaz 

não se traduz em tal palavra. Isso porque o eu poético não se limita a apenas compor um 

quadro, ele analisa os fatos na medida em que os descreve. Ele também insere dados para 

que conheçamos o trabalhador além daquele instante e, assim, sua história pessoal nos é 

contada, aos poucos. 

O poema começa quando a queda do andaime já aconteceu, sendo o rapaz carregado 

por maqueiros, em ânsias:  

 

 Desastre 
 

Ele ia numa maca, em ânsias, contrafeito, 

Soltando fundos ais e trémulos queixumes: 

Caíra d’ um andaime e dera com o peito, 

Pesada e secamente, em cima d’ uns tapumes. 
 

A brisa que balouça as árvores das praças, 

Como uma mãe erguia ao leito os cortinados, 

E dentro eu divisei o ungido das desgraças, 

Trazendo em sangue negro os membros ensopados. 
 

Um preto, que sustinha o peso d’ um varal, 

Chorava ao murmurar-lhe: “Homem não desfaleça! ” 

E um lenço esfarrapado em volta da cabeça, 

Talvez lhe aumentasse a febre cerebral. (VERDE, 2006, p.104; grifos 

nossos) 
 

Entremeio à descrição dos fatos, o poeta emprega a imaginação para transfigurá-los e 

o que surge já não é mais apenas a queda, mas os elementos que rodeiam a vida do operário 
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e que podem de alguma maneira ter desencadeado esse final trágico. Uma vida marcada 

pelas desgraças, pelas dificuldades cotidianas, tanto de ordem familiar quanto social. Essa 

análise da realidade cotidiana, na qual o rapaz está imerso, concentrada principalmente em 

dois versos – 7º e 8º –, terá novos desdobramentos a partir da sexta estrofe. 

Se, na primeira estrofe, o poeta nos dá uma prévia do acontecido, na segunda, ele lança 

o olhar em torno, como se fosse uma câmera cinematográfica, captando o espaço com suas 

particularidades (a praça, a brisa, as árvores e os cortinados), sendo a partir desse último 

elemento listado que o poeta transfigura a realidade. Isto é, são “os cortinados” a matriz 

perceptiva que desencadeia a imaginação criadora do eu poético, que, fundada na percepção 

subjetiva, o faz ver o corpo da personagem para além das aparências. Esse lance é rápido, 

apesar de bem demarcado, uma vez que na próxima estrofe já se percebe o retorno ao real, a 

partir da descrição do desespero de “Um preto, que sustinha o peso d’ um varal” (p. 104). É 

provável que ele seja o único a acompanhar o corpo do servente de pedreiro, já que os demais 

companheiros de trabalho tiveram a licença negada para render-lhe alguma homenagem. O 

progresso não poderia esperar: 

 

E o desgraçado? Ah! Ah! Foi para a vala imensa, 

Na tumba, e sem o adeus dos rudes camaradas: 

Isto porque o patrão negou-lhes a licença, 

O inverno estava à porta e as obras atrasadas. (VERDE, 2006, p. 106)  

 

À indiferença do patrão, do “bom poeta” e da própria cidade, que segue seu curso 

normalmente, como se nada tivesse acontecido, contrapõe-se a figura do eu poético, que se 

compadece dessa vítima das desigualdades sociais. Apesar disso, não há um tom panfletário 

a atravessar o poema. O que existe é a exposição de uma subjetividade que olha para o fato 

e não se limita a apenas descrevê-lo friamente. Essa subjetividade também não esquece que 

está em meio à multidão, e o contraste que estabelece com ela acentua bem sua 

individualidade: 

 

Flanavam pelo Aterro os dândys e as coccotes, 

Corriam char-à-bancs cheios de passageiros 

E ouviam-se canções e estalos de chicotes, 

Junto à maré, no Tejo, e as pragas dos cocheiros. 
 

Viam-se os quarteirões da Baixa: um bom poeta, 

A rir e a conversar numa cervejaria, 

Gritava para alguns: “Que cena tão faceta! 

Reparem! Que episódio”! Ele já não gemia. (VERDE, 2006, p.104) 

 

Tem-se aqui a figura do poeta flâneur. Conforme Walter Benjamin (1989), o flâneur 
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tem o domínio de sua individualidade. Ele se mistura à multidão, ao público em geral, 

todavia, não desaparece em meio a ele. Isto é, ele não é absorvido pelo mundo exterior; 

mantém sua individualidade. Ele também imprime seu espírito nos fatos e acontecimentos 

que descreve. Da mesma forma, os fatos e acontecimentos, assim como as personas e o 

espaço, lhe provocam angústias, incômodos, enfim, as mais diversas sensações. Portanto, 

ele não está imune ao meio e nem este a ele; os dois são alterados nesse embate. Outro traço 

do flâneur, conforme Benjamin (1989), é a deambulação. Ele não é um simples transeunte. 

Em seu caminhar, vai observando tudo ao redor. Ele também não passa desapercebido, “[...] 

caminha como uma personalidade, protestando assim contra a divisão do trabalho que 

transforma as pessoas em especialistas. Protesta igualmente contra a sua industriosidade” 

(BENJAMIN, 1989, p. 50). 

Em Cesário Verde, é patente o protesto contra a exploração do homem: “Findara 

honradamente. As lutas, afinal, / Deixavam repousar essa criança escrava...”, contudo, nesse 

protesto há mais do que um sujeito indignado. Há uma subjetividade que compreende todo 

o processo, que conhece detalhes além das banalidades e que sente que determinadas 

batalhas já estão perdidas. Apesar da sensação de impotência frente às injustiças, ele segue 

seu percurso, não sem se deixar abalar por tudo que o cerca. 

Nas duas estrofes supracitadas, percebe-se o olho da câmera que se desloca do eixo 

principal, enquanto oferece ao leitor uma visão panorâmica da cidade. E, como já afirmamos, 

o foco está no elemento humano, que desfila pelas ruas – dandys, coccottes, cocheiros e 

poetas são apenas alguns – ou está envolvido em alguma atividade. Outro detalhe 

interessante é a inserção de comentários vindos da multidão, o que contribui para que a visão 

do fato seja oferecida a partir da incorporação de outros olhares. Por meio desse recurso, o 

poeta multiplica as impressões sobre a tragédia, oferecendo uma visão plural do 

acontecimento bem como de sua repercussão.  

A essas vozes que vêm de fora contrasta-se a voz do flâneur, que revela mais que 

espanto e indignação. Seu olhar para com esse herói é compassivo, perspicaz, analítico, 

humanizado e muito acolhedor:  

 
Findara honradamente. As lutas, afinal,  

Deixavam repousar essa criança escrava, 

E a gente da província, atónita, exclamava: 

“Que providências! Deus! Lá vai para o hospital” 

 

Por onde o morto passa há grupos, murmurinhos, 

Mornas essências vêm d’ uma perfumaria, 

E cheira a peixe frito um armazém de vinhos, 
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Numa travessa escura em que não entra o dia! 

 

Um fidalgote brada a duas prostitutas: 

“Que espantos! Um rapaz servente de pedreiro! ” 

Bisonhos, devagar, passeiam uns recrutas 

E conta-se o que foi na loja d’ um barbeiro. (VERDE, 2006, p. 104-105) 

 

Na medida em que a leitura avança, o leitor tem a impressão de que o poeta segue o 

cortejo e, ao mesmo tempo que acompanha o corpo do morto, também lança o olhar ao redor 

e vai colhendo tudo que está ao seu alcance: sons, cheiros, cores, impressões do fato 

expressas por terceiros e movimentações diversas. Entremeio à leitura alheia, o poeta lança 

a sua análise que parte do princípio de que o fato tem causas e consequências:  

 
Era enjeitado, o pobre. E, para não morrer, 

De bagas de suor tinha uma vida cheia; 

Levava a um quarto andar coches de cal e areia, 

Não conhecera os pais, nem aprendera a ler. 

 
Depois da sesta, um pouco entontecido e fraco, 

Sentira a exalação da tarde abafadiça; 

Quebravam-lhe o corpinho o fumo do tabaco 

E o fato remendado e sujo da caliça. 

 
Gastara o seu salário – oito vinténs ou menos –, 

Ao longe o mar, que abismo! e o sol, que labareda! 

“Os vultos, lá embaixo, oh! como são pequenos!” 

E estremeceu, rolou nas atracções da queda. 

 
O mísero a doença, as privações cruéis 

Soubera repelir – ataques desumanos! 

Chamavam-lhe garoto! E apenas com seis anos 

Andara a apregoar diários de dez réis.  (VERDE, 2006, p. 105) 

 

É interessante destacar que sua análise não considera apenas os elementos imediatos. 

O poeta parece saber mais do que um simples transeunte ou morador sobre a vida que o 

servente de pedreiro levava. Aqui, a máscara é de um narrador que detém o total da vida da 

personagem. Conhece sua história, sua infância sofrida, marcada pelo abandono, pela 

miséria, pelas parcas oportunidades e pela doença. Ele nos conta sobre a entrada prematura 

do servente de pedreiro no mundo do trabalho e destaca sua condição de sujeito explorado e 

marginalizado. O tom que predomina nessas estrofes é o de compaixão – uma disposição 

para sentir com o outro, suas dores e sofrimentos. É perceptível o quanto o eu poético se 

sente tocado por esse personagem.  

À compaixão firma-se a denúncia da realidade. O poeta faz referência brevemente à 

realidade gritante dos marginalizados de sua época, a partir do enfoque nas “crianças 
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escravas”. Conforme Jorge Fernandes Alves (1998), a exploração de menores desprotegidos 

era uma prática recorrente em Portugal, no século XIX. Os patrões de oficina recrutavam, 

nas regiões periféricas, crianças pobres e desprotegidas para melhor as explorarem, daí a 

afirmação do pesquisador de que “[...]a aprendizagem na cidade, no comércio ou ofícios, era 

um tirocínio duro, extenuante, de tudo dar quase sem receber, onde sobreviver era um 

exercício heroico” (ALVES, 1998, p. 05). Quando adulto, esses indivíduos continuavam a 

ser explorados, uma vez que as condições de trabalho eram muito precárias. Para A. H. de 

Oliveira Marques (1991, p. 118): 

 

As condições gerais do trabalhador parecem ter piorado no decorrer do 

século XIX. Baixaram os salários reais, piorando também o padrão de vida, 

o tipo de alimentação e de alojamento, etc. Nem os governos nem os 

patrões dispensavam aos operários qualquer espécie de protecção legal ou 

de assistência contra acidentes, velhice ou outras. 
 

As últimas estrofes – da 13ª a 17ª – descrevem a passagem de um político frente ao 

féretro, o que provoca uma série de reflexões no eu poético. Percebe-se que o flâneur é 

tomado por uma sensação de revolta que logo é controlada, porque se revela impotente frente 

à hipocrisia reinante: 

 

Anoitecia então. O féretro sinistro 

Cruzou com um coupé seguido dum correio, 

E um democrata disse: “Aonde irás, ministro! 

Comprar um eleitor? Adormecer num seio?” 
 

E eu tive uma suspeita. Aquele cavalheiro, 

– Conservador, que esmaga o povo com impostos –, 

Mandava arremessar – que gozo! estar solteiro! – 

Os filhos naturais à roda dos expostos... 
 

Mas não, não pode ser... Deite-se um grande véu... 

De resto, a dignidade e a corrupção... que sonhos! 

Todos os figurões cortejam-no risonhos 

E um padre que ali vai tirou-lhe o solidéu. 
 

E o desgraçado? Ah! Foi para a vala imensa, 

Na tumba, e sem o adeus dos rudes camaradas: 

Isto porque o patrão negou-lhes a licença, 

O inverno estava à porta e as obras atrasadas. 
 

E antes, ao soletrar a narração do facto, 

Vinda numa local hipócrita e ligeira, 

Berrara ao empreiteiro, um tanto estupefacto: 

“Morreu!? Pois não caísse! Alguma bebedeira!” (VERDE, 2006, p.105-

106) 

 

Aliás, a denúncia da exploração dos fracos pelos poderosos é feita na poesia de Cesário 
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Verde por meio de uma referência sutil ao fato. O poeta tem consciência da rede de 

exploração na qual os miseráveis estão enredados, identifica os seus opressores, todavia, não 

opta pelo combate frontal tal como faz Guerra Junqueiro em A Velhice do Padre Eterno, por 

exemplo. No lugar do ataque incisivo, Cesário Verde prefere mencionar os fatos, mas sem 

se demorar muito neles. Nas palavras do crítico Carlos Felipe Moisés (2001, p.208): “[...] 

ele realiza o mesmo ataque, mas sem alarde, de dentro para fora, com fina ironia e com 

linguagem nova.” Diante disso, Leyla Perrone-Moisés (2005, p.11) conclui: “O engajamento 

de Cesário se realiza no ato de colocar diante de nossos olhos uma realidade injusta.” 

Essa estratégia revela-se eficiente, uma vez que afasta de si a imagem de pedantismo 

e de idealismo romântico, ao mesmo tempo em que agrega com maior facilidade as várias 

personalidades, tornando-as mais próximas, ainda que não partilhem das mesmas ideias. Na 

poesia de Cesário Verde, a denúncia do fato é mais que uma constatação da realidade. É a 

análise de quem reconhece a dificuldade de romper com o status quo social.  

Com o fito de melhor exemplificar as diferenças entre Cesário Verde e seus 

contemporâneos – no que diz respeito à forma como denunciam a realidade – convocamos 

um poema de A velhice do padre eterno, de Guerra Junqueiro: 

 

                           Circular  

                       (fragmentos) 

 

Deus filho. Bazar de fé. Venda forçada.  

Pela barca de Pedro, a Judas consignada, 

Chega um rico sortido, em modas da estação. 

Ver para crer! Surpresa! Atenção, ocasião  

Única! Aproveitai, comprai! Pechincha certa! 

Ao bazar do Calvário! Ao Nazareno! Alerta,  

Cristãos! É o desfazer da feira. Ultimo dia.  

Toda a casta de objetos ou de quinquilharia 

Que esteja em relação com negócios da igreja, 

Velas especiais para quando troveja, 

Aplacando de pronto a cólera divina, 

Sem cheiro e sem mistura alguma de estearina 

Santa Bárbara, a quem a fé cristã se roja, 

Quando atroa, não gasta as velas doutra loja 

Nem outras recomenda o concílio de Trento. 

Em pacotes de seis. Por junto, abatimento. 

 

Água de Lourdes, fresca. Em pipas, ao quatrilho 

E em garrafa. Exigir a marca – Deus & Filho – 

Na etiqueta, e na rolha, a fogo – Providência – 

Genuína só há à venda nesta agência. 

Dez anos de sucesso e mil milhões de curas! 

Eficaz contra a caspa e contra as mordeduras 

De cobra cascavel ou cão danado ou pulga 

Ou percevejo. Faz, Tartufo assim o julga, 
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Nascer ao mesmo tempo o apetite e o cabelo, 

Boa no hemorroidal e útil no sarampelo. 

Reumatismos, terçãs e outras moléstias várias 

Cura-as num pronto. Expulsa as bichas solitárias 

E expulsa o Demo. Purga! os ventres desentope-os 

Sem cólicas, com três ou quatro semicúpios. 

Em cegos de nascença e tísicos de peito, 

Isso então é instantâneo, é certo o seu efeito. 

Uma perna amputada unta-se, e em dois instantes 

Torna a crescer e fica maior que dantes. 

Em leicenços não falha. Em dor de dentes, isso 

É bebê-la e ficar sem dor. Não há feitiço 

Que resista. Uma vez, uma morta tomou-a, 

Espirrou e ficou inteiramente boa! 

Prevenimos no entanto o público defunto 

Que casos destes há uns trinta e dois por junto 

Apenas. Endireita a espinhela caída, 

Extrai calos, reduz fleimões, prolonga a vida, 

Marca a roupa, e sem dano algum e sem fedor 

Torna o cabelo e a barba à primitiva cor. (JUNQUEIRO, 2005, p.159-160) 

 

Em “Circular”, tal como nos demais poemas de A velhice do padre eterno, percebe-se 

o emprego de uma linguagem irônica, combativa e jocosa, responsável por destituir da aura 

o clero, visto como corrupto e devasso. Diferentemente de Cesário Verde, que pouco se 

detém no elemento a ser criticado, Guerra Junqueiro realiza uma investigação minuciosa, na 

qual cada traço da ação devassa é posto em evidência, alguns até sob a forma do exagero: 

“Uma perna amputada unta-se, e em dois instantes/ Torna a crescer e fica maior que dantes.” 

A linguagem publicitária empregada torna “a ação milagrosa” um comércio acessível a todos 

aqueles que podem pagar por ele ao mesmo tempo em que denuncia o mercantilismo no qual 

mergulhou o clero ao ponto de comercializar a fé.   

À sutileza de Cesário Verde, tem-se o ataque direto, incisivo e sem melindres. Essa 

postura encontra eco na geração de 1870, que acreditava na transformação social, por meio 

do combate enérgico às instituições corrompidas: a monarquia, o clero e a burguesia, como 

alternativa para se irmanar com o restante da Europa. Segundo Saraiva e Lopes (2008), a 

intensificação da comunicação com o exterior criou uma consciência em determinados 

grupos de que a realidade de algumas instituições era empecilho para o progresso tão 

desejado em Portugal: “A consciência da Geração de 70 desperta dentro destas condições, e 

no seu despertar tem papel decisivo certa visão imaginária da Europa em conjuntura de crise, 

sobre a qual os moços de Coimbra fixam avidamente os olhos.” (2008, p. 798) 

Nas Conferências do Casino Lisbonense, por exemplo, constata-se, corroborando o 

crítico António Sérgio (1979), não apenas o desejo de informar ao público acerca dos 

aspectos culturais do tempo como também o afã de inculcar as ideias mestras responsáveis 
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por uma possível transformação social. Cesário Verde, conforme atestam seus poemas, 

incluindo esse que ora analisamos, não é tão otimista assim. Ao contrário, sua visão de 

realidade é marcada pelo pessimismo e pela consciência de que as classes superiores 

subjugam e humilham as inferiores.  

Se - tal como afirma A. H. de Oliveira Marques (1991, p. 120): “A geração de 1870 

mostrou-se anticlerical, racionalista, positivista (ou, pelo menos, acreditando fortemente no 

cientismo) e, em geral, antimonárquica, com alguns dos seus membros tendendo para um 

sistema republicano liberal, ao passo que outros preferiam as formas de tipo socialista.” – 

Cesário Verde mostra-se um antimonárquico e um antiburguês moderado, isso porque opta 

por um ataque indireto, sem maiores confrontos com as classes dominantes. O alvo de suas 

preocupações são as pessoas pobres, marginalizadas e destituídas de poder.  É em torno delas 

que a sua poesia se movimenta.  

As duas últimas estrofes de “Desastre” focam na figura do patrão, um homem 

grosseiro, insensível e desumano. Implicitamente, reforça-se o perfil do eu poético, que, 

diante do fato, não se contenta em apenas descrevê-lo. Nem tão pouco restringe sua avaliação 

a um olhar neutro e absoluto. Como já afirmado, todo o poema é construído a partir de várias 

vozes – a do eu narrador e a dos vários personagens com os quais ele se depara e que 

configuram a multidão. Não restam dúvidas de que o servente de pedreiro é a figura que 

sobressai. Não sabemos o seu nome, nem sua idade ou local de nascimento. Mas o que 

conhecemos dele é o bastante para afirmar que ele é um dos heróis da poesia moderna.  

Conforme Benjamin, o perfil do herói se destaca a partir da população que atua como 

pano de fundo. Na esteira de Baudelaire, afirma: “O herói é o verdadeiro objeto da 

modernidade. Isso significa que, para viver a modernidade, é preciso uma constituição 

heroica” (BENJAMIN, 1989, p. 73). Tal como Baudelaire, Cesário Verde reconhece o 

proletário como um lutador escravizado pela sociedade. É essa escória o herói da sua poesia. 

Nas palavras de Marshall Berman (1986, p. 139): [...] os homens modernos são heroicos, 

não obstante a ausência da parafernália heroica tradicional; com efeito, eles são ainda mais 

heroicos, sem a parafernália para inflar seus corpos e almas.” Para Cesário Verde, além dos 

operários também são heróis os mendigos, os desempregados – sejam homens ou mulheres 

– além dos camponeses. Isto é, todas as personagens que vivem na condição de sujeitos 

explorados e marginalizados socialmente. 

Portanto, o heroísmo não está associado a um determinado estilo elevado de viver. 

Quando pensamos no herói clássico da Grécia antiga ou do classicismo, ele se apresenta 

como uma personagem dotada de muitos predicados, como astúcia, coragem, destreza na 
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guerra; é aquele que participa de grandes batalhas, não é imortal como os deuses, mas se 

imortaliza pelos seus grandes feitos, como Ulisses e Vasco da Gama, por exemplos.  Esse 

personagem heroico é reconfigurado a partir do romantismo, quando o excêntrico é elevado 

a uma condição heroica. Entretanto, no caso da poesia, a reconfiguração do heroísmo demora 

um pouco mais. No Brasil, é, sobretudo, a partir do modernismo brasileiro que os seres que 

estavam fora das margens sociais são representados sistematicamente em um estilo sério. 

Em Portugal, o heroísmo é reconfigurado a partir de Cesário Verde.  

Na poesia verdiana, o herói é totalmente destituído de bens e de prestígio. Também 

não tem qualidades clássicas como a coragem ou a astúcia. O que tem é sua força de trabalho 

e sua vontade de sobreviver ao caos e ao sistema de exploração (mesmo não tendo 

consciência desse último fator). Conforme Benjamin, a teoria da modernidade também 

considera o poeta moderno como um herói, porque “edifica sua obra a partir dessa matéria” 

(BENJAMIN, 1989, p. 79). Diferentemente dos poetas tradicionais, ele não goza de prestígio 

nem de status. Em sua poesia desfilam vários eus que muitas vezes assumem a persona do 

operário, como constatamos em “Num bairro moderno” ou do transeunte (in: 

“Cristalizações”), do pobre (in: “Humilhações”), do boêmio (in: “A débil”) ou do poeta 

revoltado (in: “nevroses”).  

Helder Macedo considera que essa multiplicidade de eus é o resultado de uma tensão 

dialética entre o poeta e o eu do poema. Explicando: as atitudes da persona literária em 

questão não se resumem nas do poeta; são na verdade, “uma maneira indireta de comunicar 

a visão totalizante da realidade como entendida pelo poeta” (MACEDO, 1975, p. 24), o que 

permite a construção de uma visão abrangente, uma vez que agrega o eu do poema, os 

fenômenos externos que descreve e a impressão do poeta frente a esses dois. Como são parte 

integrante da realidade objetiva, mudam consoante as necessidades semânticas de cada 

poema, daí a afirmação do crítico: “[...] a sua personalidade é apenas funcional” (MACEDO, 

1975, p.25). 

Em “Desastre”, o eu poético é um herói anônimo, porque não sabemos ao certo de 

quem se trata. Sabe-se que ele está nos arredores quando o acidente ocorre. Não é 

companheiro do servente de pedreiro, porque não teria permissão para se ausentar do 

trabalho e acompanhar o féretro. Ao que tudo indica trata-se do poeta que na condição de 

flâneur flagra o instante e o dar a conhecer ao leitor.  

Além dele, também são heróis os calceteiros, as peixeiras, as varinas, a engomadeira, 

as costureiras, as impuras, os valadores, os cavadores e os campónios. O que eles têm em 

comum? Todos são “Os bons trabalhadores! / Os filhos das lezírias, dos montados:/ Os das 
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planícies, altos, aprumados; /Os das montanhas, baixos, trepadores!” (p. 125), isto é, são 

seres que despertam a compaixão no sujeito poeta, porque são marginalizados, explorados e 

sofridos. O eu poético os conhece bem. Sabe de onde vêm e o que a sociedade espera e pensa 

deles.  

Já no poema “Ele”, o que temos é uma multidão informe, denominada apenas de “os 

Jobs, os pobres”. Vítimas de um regime opressivo e explorador, esses seres penam enquanto 

a classe aristocrática se esbanja em banquetes grandiosos. Ao poeta resta o grito de 

indignação, alimentado pela ironia e pela sátira antimonárquica:  

 

Curvou-se e vomitou nas pedras da calçada. 

.................................................................... 

Na praça, de manhã, havia, oh rei brutal, 

Montões de sordidez horrível e avinhada... 

 

Nascera o Ilustrado, o vómito real! (VERDE, 2006, p.64) 

 

É preciso destacar que a ausência de tipos aqui não significa desvalorização do 

humano. Essa estratégia utilizada pelo poeta reforça o embate entre a aristocracia – que vive 

às custas do povo – e o povo, que, apesar da numerosa quantidade, se mostra impotente 

frente ao autoritarismo e ao “deboche enorme” praticado no palácio real. Nesse sentido, não 

há razão para determinar a profissão, uma vez que todos, independentemente da atividade 

que exercem, estão nas mesmas condições de sujeitos espoliados.  

 

2.3 Da cidade para o campo, do campo para a cidade: a figuração do heroísmo moderno 

na poesia verdiana 

 

Percebe-se que os tipos heroicos em Cesário Verde são uma reconfiguração do 

heroísmo clássico. Reconfiguração essa que se ergue como um indicador da modernidade 

desse poeta português. Nesse sentido, conforme afirma Mourão-Ferreira (1981), o contraste 

entre campo e cidade deixa de ser um tema literário em Cesário Verde para tornar-se uma 

experiência individual e inesperada, daí a conclusão: “Portanto, em Cesário Verde, o 

contraste não é explícito; e não é explícito, porque não é voluntário. Não há aqui um rato da 

cidade, defendendo as excelências dos grandes centros, e um rato do campo, exaltando as 

maravilhas da vida simples...” (MOURÃO-FERREIRA, 1981, p. 73). 

O que existe são figuras heroicas que, seja no campo, seja na cidade, enfrentam 

condições adversas para sobreviver. Por esta razão assim como o poeta salta dos tipos sociais 

para a multidão, também salta da cidade para os seus arredores e para o campo. O detalhe é 



115 

que nele encontra heróis em condições até mais vexatórias. “Em petiz” temos um bom 

exemplo. Esse poema é constituído por três seções, intituladas: “de tarde”, “os irmãozinhos” 

e “histórias”. A primeira e a terceira seção têm apenas um poema, enquanto a segunda é 

formada por três. Interessa-nos aqui a segunda seção, porque é nela que vamos encontrar, 

delineadas, algumas figuras heroicas.  

Todas as seções apresentam poemas ambientados no espaço rural. Além da referência 

aos animais típicos desse espaço, há menção às fontes, vales e várzeas. Todavia, não é lá que 

habitam esses heróis. Na verdade, eles não têm uma moradia fixa, vivem a vagar de uma vila 

a outra, passando por vários lugares nos quais esmolam para sobreviver. É provável que 

vivam nos arredores da cidade. O eu poético nos apresenta esses seres sob o título de 

irmãozinhos, revelando sua compaixão e empatia por eles.  

O primeiro poema a compor essa seção apresenta-nos uma subjetividade que se sente 

mais confortável em encarar as vacas arredias do que os pobrezinhos. Provavelmente porque 

esses despertam nele uma angústia e um desconforto com os quais não sabe lidar e que não 

consegue explicar: 

 

Pois eu, que no deserto dos caminhos, 

Por ti me expunha imenso contra as vacas; 

Eu, que apartava as mansas das velhacas, 

Fugia com terror dos pobrezinhos! 

 

Vejo-os no pátio, ainda! Ainda os ouço! 

Os velhos que nos rezam padre nossos; 

Os mandriões que rosnam, altos, grossos; 

E os cegos que apoiam sobre o moço.  

 

Ah! Os ceguinhos com a cor dos barros, 

Ou que a poeira no suor mascarra, 

Chegam das feiras a tocar guitarra, 

Rolam os olhos como dois escarros! 

 

E os pobres metem medo! Os de marmita, 

Para forrar, por ano, alguns patacos, 

Entrapam-se nas mantas com buracos, 

Choramingando, a voz rachada, aflita. 

 

Outros pedincham pelas cinco chagas; 

E no poial, tirando as ligaduras, 

Mostram as pernas pútridas, maduras, 

Com que se arrastam pelas azinhagas! (VERDE, 2006, p.118-119) 

 

Apesar do encontro ter acontecido há algum tempo, o eu poético tem guardado na 

memória o impacto que sofreu. E as figuras que desfilam por suas lembranças – os velhos, 

os mandriões, os cegos, os doentes, o aleijado, os miseráveis, enfim, toda a escória da época 
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– são retratadas como sobreviventes de uma sociedade extremamente desigual. Sabe-se que 

a segunda metade do século XIX em Portugal é marcada por várias crises sociais e políticas. 

Conforme Marques (1991), a década de 1890 é assinalada por uma profunda crise de caráter 

político, econômico e social, responsável por fragilizar ainda mais o sistema monárquico, 

em especial sobre as gerações mais jovens que teimavam em não aceitar esse tipo de 

governo. Essa crise abrirá espaço para o fortalecimento do movimento republicano em 

Portugal, que em 1910 proclamará um novo regime de governo. 

Para Benjamin Abdala Júnior e Maria Aparecida Paschoalin (1982, p.98): “A situação 

era de descontentamento geral, atingindo a quase todos os setores sociais, em especial aos 

camponeses.” Isso porque o governo monárquico não contemplava os anseios de todas as 

classes, voltado apenas para os grandes proprietários de terra e a classe média de raízes 

agrárias e comerciais. Desta forma, as diferenças entre burgueses e aristocratas eram 

solucionadas dentro do governo, diferente do que acontecia com os camponeses que não 

recebiam a menor atenção por parte do poder constituído: “aos camponeses restava apenas 

a emigração, já que os benefícios do liberalismo regenerador apenas beneficiava os 

proprietários e estimulava a concentração econômica.” (ABDALA JÚNIOR e 

PASCHOALIN, 1982, p. 99). Isto é, aos trabalhadores do campo não restava outra saída a 

não ser se submeterem às condições precárias de trabalho, daí a denúncia de Cesário Verde 

de que não havia diferença entre esses e os mendigos que perambulavam pelos campos e 

vilas. 

Logo, o medo de que o poeta fala na quarta estrofe é menos da figura dos miseráveis 

do que de suas condições sociais. Desta forma, ao enfatizar o medo que sente da condição 

de miserabilidade na qual esses sujeitos estão mergulhados, o eu poético evidencia suas 

angústias pessoais quanto a esse período de crise econômica. A pobreza bate à porta de quase 

todos. Em detrimento das condições subumanas há o desejo latente de lutar pela vida: 

 

Querem viver! E picam-se nos cardos; 

Correm as vilas; sobem os outeiros; 

E às horas de calor, nos esterqueiros, 

De roda deles zumbem os moscardos. 
 

Aos sábados, os monstros que eu lamento, 

Batiam ao portão com seus cajados; 

E um aleijado com os pés quadrados, 

Pedia-nos de cima de um jumento. 
 

O resmungão! Que barbas! Que sacolas! 

Cheirava a migas, a bafio, a arrotos; 

Dormia as noites por telheiros rotos, 

E sustentava o burro a pão d’ esmolas. (VERDE, 2006, p.119) 
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Para o eu poético, essas figuras são fantasmas que o assustam, são “monstros” pelos 

quais lamenta, dadas as suas condições, mas não são impactantes o bastante para despertar 

a sensibilidade da sociedade em geral e do governo da época, apesar de representarem um 

percentual considerável da população dos campos (MARQUES, 1991). Como dispõem de 

parcos recursos, oriundos das esmolas que ganham, vivem mais precariamente do que os 

trabalhadores em geral, isso porque eles estão fora da estrutura de trabalho, foram, portanto, 

alijados dessa engrenagem. São pedintes, mendigos. 

Diferentemente dos poemas já examinados, aqui o foco está menos na análise do real 

do que na sua descrição, que não é neutra, uma vez que ela já implica uma interpretação. 

Não sabemos, por exemplo, a condição social inicial de cada um, com exceção do bêbado 

Camões. Não conhecemos suas histórias de vida; eles são molambos humanos que 

perambulam por vielas e pelos campos, como se não pertencessem a lugar algum. Na 

pirâmide social, se encontram abaixo da linha de pobreza e representam um número bem 

expressivo. Como se trata de uma recordação de infância, é sob a ótica de uma criança que 

enxergamos esse quadro. Isso explica a ausência da análise. Conforme Helder Macedo 

(1975, p.170): 

 

Com efeito, a infância é um estado psicológico em que o mundo é recebido 

e absorvido acriticamente. A criança aceita o mundo que a rodeia da 

mesma maneira como aceita a sua própria existência; ambos se fundem 

num continuum de espaço e de tempo em que tudo o que é existente apenas 

existe. Por isso para a criança, a sociedade em que vive é sempre como 

deve ser, porque é a única que conhece e, portanto, a única que para ela 

existe. 

 

Esses indivíduos são os heróis modernos que, mergulhados na decadência, dispensam 

a atuação de um poeta trágico para descrever-lhes (BENJAMIN, 1989). São anônimos que 

carecem da empatia de seus pares para lutarem por condições melhores de vida. À 

indiferença vivida por esses heróis contrapõe-se à figura do poeta – também um herói da 

modernidade – que está longe de ser o escritor badalado do século, todavia tem ciência de 

que não passa totalmente desapercebido: “Disseram-me que o Guimarães Fonseca leu no 

Martinho um folhetim em que me descompõe, e que bastantes rapazes tomaram a minha 

defesa e pediram que o retirasse. Creio porém que sairá, mas não sei quando. Embora; 

parece-me que não me incomodará” (VERDE, 2006, p.171). Em outra carta, escrita em 1875 

e endereçada ao amigo Silva Pinto, declara: 

 

Os outros entretêm-me no cavaco, têm bons ditos, conversam bem e fazem-
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me sorrir. Que, com verdade, não tenho razão de queixa de nenhum, e, às 

vezes, cismo na razão por que todo mundo me trata bem. Ninguém me deve 

obséquios, ninguém me quer enganar e muitos me procuram e me 

penhoram de pequenas delicadezas que eu não sei pagar, muitas vezes, com 

igualdade (VERDE, 2006, p. 173). 

 

Cesário Verde não é o poeta do claustro, do isolamento. Em seus poemas e cartas faz 

questão de frisar que escreve em meio à multidão, que vive rodeado por pessoas.  Apesar de 

apontar para um projeto poético que se distancia de seus pares, isso não o impede de conviver 

com todos, os quais acolhe com respeito e ponderação. O fato de ser bem quisto pelos 

demais, sem que isso se traduza em atitudes hipócritas, faz com que o poeta se sinta bem 

acolhido. É claro que nem sempre contará com essa unanimidade. Como já pontuamos, 

haverá muitos momentos em que seu trabalho será alvo de críticas severas, ou será 

totalmente ignorado pela elite literária e cultural da época — razão principal de suas 

contrariedades: 

 

O obstáculo ou depura ou torna-nos perversos; 

Agora sinto-me eu cheio de raivas frias, 

Por causa d’ um jornal me rejeitar, há dias, 

       Um folhetim de versos. (VERDE, 2006, p. 107) 

 

Todavia, a resistência enfrentada é preferível ao isolamento. Além disso, o obstáculo 

também pode ser um elemento motivador para o aperfeiçoamento da sua produção. Daí o 

caráter de resiliência que adota. Vê-se, portanto, um poeta forjado à ferro e fogo. Daí a 

admiração do poeta pelo ferreiro: 

 

E assim – e mais no povo a vida é corna – 

Amo os ofícios como o de ferreiro, 

Com seu fole arquejante, seu braseiro, 

Seu malho retumbante na bigorna! (VERDE, 2006, p.155) 

 

Esse fascínio pelo trabalho do ferreiro será retomado mais adiante, dada a importância 

que a aproximação entre o poeta e aquele operário desempenha no conjunto da obra de 

Cesário Verde. O segundo poema dessa seção apresenta-nos outra figura heroica com traços 

românticos: a mulher cobiçada. Apesar disso, a sua apresentação inicial causa espanto, 

porque foge aos padrões convencionais de descrição: 

 

Ó minha loura e doce como um bolo! 

Afável hóspeda na nossa casa, 

Logo que a tórrida cidade abrasa, 

Como um enorme forno de tijolo! (VERDE, 2006, p. 120) 
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Isso porque, para descrevê-la, o eu poético lança mão de um símile desfamiliarizante 

para a época. O elemento de comparação aqui é muito palpável. A mulher é doce como um 

bolo. O que destoa das comparações da época em que a mulher estava associada à figura do 

anjo, de uma santa ou da virgem Maria, ou ainda de uma flor, por exemplo. Uma comparação 

que lembra muito bem a lição de concretude e de plasticidade incorporada por João Cabral. 

Para este último, a poesia devia ser palpável, uma vez que a presença de elementos 

abstracionistas a tornaria muito vaga. Daí seu apreço ao mundo das coisas: “[...] se eu falar 

de uma maçã ou de uma laranja, são coisas concretas, objetos à partida iguais para mim e 

para você. Aí nossa comunicação se pode estabelecer” (MELO NETO, 1985 apud 

ATHAYDE, 1998, p. 55). É válido destacar ainda que é sob a ótica de um infante ou pré-

adolescente que os fatos são narrados. Logo, a associação entre a jovem e o bolo ganha um 

sentido muito mais expressivo, porque nos diz de uma experiência infanto-juvenil marcada 

por guloseimas e passeios no campo.  

Em sua poética, Cesário Verde edifica uma imagem de mulher que tem muitos traços 

de concretude. Ela é um ser múltiplo em sua poesia. Ela também é oriunda de várias classes 

sociais: ora é a trabalhadora rural, ora é a aristocrática, a burguesa ou ainda a operária. Em 

“Num bairro moderno”, ela é a vendedora de verduras, “rota, pequenina, azafamada”, pobre, 

destituída de beleza e alegre. É a mulher trabalhadora e camponesa que não se exime de suas 

obrigações, sendo descrita como um ser palpável, sem aquela aura de mulher inacessível e 

fatal e, às vezes, frágil. Nela o poeta enxerga “As forças, a alegria, a plenitude, / Que brotam 

d ‘um excesso de virtude/ Ou d’ uma digestão desconhecida.” (p.112). Com ela o poeta se 

relaciona de uma forma diversa.  

Se frente à aristocrata ele se sente humilhado, inferiorizado e pouco visto, para com 

essa ele desenvolve um sentimento de empatia e compaixão que resvala na sensação de que 

ela está mais próxima dele. É sua irmã. Alguém a quem deve proteger. Quando se trata da 

mulher de classe média ou alta, o que predomina são os sentimentos contraditórios. Ao 

mesmo tempo em que se ama também se odeia e daí o desejo de que ela seja jogada na 

sarjeta: 

 

Mas cuidado, milady, não se afoite, 

Que hão-de acabar os bárbaros reais; 

E os povos humilhados, pela noite, 

Para a vingança aguçam os punhais. 

E um, ó flor do Luxo, nas estradas, 

Sob o cetim do azul e as andorinhas, 

Eu hei-de ver errar, alucinadas, 

E arrastando farrapos – as rainhas! (VERDE, 2006, p. 97) 
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Em “Nevroses”, é a engomadeira tísica, descrita como “Uma infeliz, sem peito, os dois 

pulmões doentes; / Sofre de faltas de ar, morreram-lhe os parentes/ E engoma para fora.” 

(VERDE, 2006, p. 107). Desenganada pelo médico e destituída de posses, sem ninguém com 

quem contar, essa mulher sobrevive graças à sua insistência. É a partir da análise da situação 

dela que o eu poético procura conter sua raiva e decepção frente ao menosprezo que sofre 

dos jornais e da comunidade intelectual da época. Ela é exemplo de resiliência frente aos 

obstáculos, daí a mudança de temperamento que desencadeia, indiretamente, no eu poético. 

 Ao seu estado de poeta desprezado pelos jornais e intelectuais da época (“E agrado a 

pouca gente.” (p. 107) contrapõe-se o estado dela, sem amparo familiar ou social, morrendo 

à própria sorte. Ao fim, ele ainda diz que ela é “feia”, o que torna mais trágica a situação 

dela, pois uma possibilidade de ascensão social para a mulher nesse período era o casamento. 

E para que tal se realizasse era preciso ter alguma beleza ou status, como ela carece dos dois 

a situação torna-se bastante delicada.  Essa personagem não tem família, é tísica numa época 

em que ainda não se tinha inventado a penicilina e ainda é “feia” e pobre, isto é, ela carece 

das condições mínimas para sobreviver com alguma dignidade: 

 
E a tísica? Fechada, e com o ferro aceso! 

Ignora que a asfixia a combustão das brasas, 

Não foge do estendal que lhe humedece as casas, 

      E fina-se ao desprezo! 

 
Nem pão no armário, ó Deus! Chama por ela a cova. 

Esvai-se; e todavia, à tarde, fracamente, 

Ouço-a cantarolar uma canção plangente 

      D’ uma opereta nova!  

 
Perfeitamente. Vou findar sem azedume. 

Quem sabe se depois, eu rico e noutros climas,  

Conseguirei reler essas antigas rimas, 

       Impressas em volume? 

 
                   [...] 

 
E estou melhor; passou-me a cólera. E a vizinha? 

A pobre engomadeira ir-se-á deitar sem ceia?  

Vejo-lhe luz no quarto. Inda trabalha. É feia... 

Que vida! Coitadinha! (VERDE, 2006, p.108-109) 

 

Apesar de tudo isso, a engomadeira encara a vida com resignação e ainda encontra 

forças para entoar uma “opereta nova”. Mesmo dispondo de parcas condições de saúde, ela 

encontra no trabalho a saída para driblar as dificuldades cotidianas imediatas. Por ela o poeta 
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desenvolve um sentimento de compaixão, responsável por amenizar suas frustrações no 

campo social e literário.  

De acordo com Aristóteles, em Retórica das paixões, o sentimento de compaixão está 

associado à sensação de que o honesto deveria ser poupado dos infortúnios. Além disso:  

Sente-se compaixão se se pensa que há pessoas honestas, pois quem crê 

não existir ninguém assim achará que todos merecem seu infortúnio. E, em 

geral, quando estamos em tal disposição que nos lembramos de que esses 

males aconteceram a nós ou a algum dos nossos, ou esperamos acontecer 

a nós ou a algum dos nossos (ARISTÓTELES, 2000, p. 55) 

 
Nesse sentido, a compaixão é o sentimento que o aproxima da tísica, porque 

compartilha com ela a dor e a angústia de conhecer uma doença para a qual não havia cura 

e que foi responsável pela morte de inúmeras pessoas, incluindo membros de sua família. 

Além disso, conforme o filósofo grego, esse sentimento é inspirado por vários fatores, dentre 

eles destacam-se: as coisas penosas e dolorosas; as destrutivas e aniquiladoras - como as 

mortes, os ultrajes corporais, os maus tratos, a velhice, a doença e a falta de alimento; todos 

os males graves causados pela má sorte, tais como pequeno número de amigos, a fealdade, 

a debilidade, a mutilação, a ocorrência frequente de infortúnios e “Igualmente, ou nada de 

bom ter-nos acontecido, ou não fruirmos das coisas boas que nos ocorreram” 

(ARISTÓTELES, 2000, p. 55). Logo, o sentimento de compaixão está associado à ideia de 

que o mundo é injusto, já que os bons estão mais suscetíveis aos infortúnios.  

Além das dores físicas há também o abandono social, assinalado pela ausência de 

políticas governamentais que, se existissem, amenizariam, no mínimo, o sofrimento dos 

pobres e desvalidos, em especial, das crianças, idosos e mulheres. Do mesmo modo, há 

outras mulheres a compor a galeria de heroínas na poesia de Cesário Verde. 

Em “O sentimento dum ocidental”, deparamo-nos com as operárias. Mulheres que 

assumem jornada dupla de trabalho, que dirigem suas famílias e ainda têm fôlego para 

encarar a vida com leveza. São sinônimo de fortaleza e virtude. Atuam em vários postos de 

trabalho, respondendo também pelo desenvolvimento econômico do país. Inicialmente, o eu 

poético destaca três categorias: as operárias de fábricas, as varinas e as estivadoras. Essas 

mulheres são amostras de um gênero que desperta simpatia não por seus melindres, mas pela 

imagem que sugerem. Diferentemente do padrão romântico, elas exalam força, alegria, 

independência, coragem, altivez e feiura. Carecem de postura arredia ou inacessível. Elas 

são seres tangíveis, e também compõem a galeria de heróis da poesia de Cesário Verde. 

Assim como o servente de pedreiro, essas também vivem em condições precárias. São seres 

marginalizados, tanto do ponto de vista social quanto literário:  
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Vazam-se os arsenais e as oficinas; 

Reluz, viscoso, o rio; apressam-se as obreiras; 

E num cardume negro, hercúleas, galhofeiras, 

Correndo com firmeza, assomam as varinas. 

 

Vêm sacudindo as ancas opulentas! 

Seus troncos varonis recordam-me pilastras; 

E algumas, à cabeça, embalam nas canastras 

Os filhos que depois naufragam nas tormentas. 

 

Descalças! Nas descargas de carvão, 

Desde manhã à noite, a bordo das fragatas; 

E apinham-se num bairro aonde miam gatas, 

E o peixe podre gera os focos de infecção! (VERDE, 2006, p.133) 

 

As varinas ganham na poética verdiana um destaque bem significativo se comparadas 

às outras mulheres trabalhadoras, tais como as costureiras e as operárias. A descrição delas 

põe em evidência uma realidade típica de Portugal: a ausência dos homens – ou porque foram 

para a guerra, ou porque se aventuraram no mar e não mais voltaram, ou porque foram 

vitimados nas várias revoluções e contrarrevoluções, motins e contramotins, choques entre 

liberais à esquerda e liberais mais conservadores, ou ainda porque emigraram em busca de 

emprego – o que aparece assinalado pelo luto que vestem: “cardume negro”.   

Sobre a mobilidade interna assim se manifesta Jorge Fernandes Alves (1998, p. 06): 

“A mobilidade interior era intensa na faixa litoral: o Alentejo, as duas cidades portuárias, o 

Douro constituía mercado de trabalho que recebiam deslocados do campo, de forma sazonal 

ou temporária, quando não definitiva.” Além da mobilidade interna, havia também a 

emigração para o Brasil. Ainda conforme o pesquisador, o Brasil, no início do século XVIII, 

atraía para as regiões costeiras milhares de homens, ao ponto de deixarem “[...] as famílias 

esvaziadas de homens, feminizadas e envelhecidas [...]” (ALVES, 1998, p.07). 

Dada essa realidade, são as mulheres que assumem não apenas a direção do lar como 

também as finanças da casa afim de garantir o sustento dos seus filhos “que depois 

naufragam nas tormentas.” Para o sujeito poético, essas mulheres são fortes, alegres e 

determinadas. Apesar das condições precárias, lutam diariamente pela sobrevivência e, tal 

como as demais mulheres trabalhadoras, contam com a compaixão e a empatia do poeta que, 

numa análise sucinta, mas certeira, deixa entrever o círculo ininterrupto da pobreza. Porque 

inexistem políticas públicas voltadas para essa classe, fácil é prever o futuro que a espera. 

Percebe-se um tom pessimista a rondar essa descrição, todavia, o leitor tem ciência de que 

não poderia ser diferente, dada as condições sociais, políticas e econômicas que a sociedade 
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portuguesa enfrenta nessa segunda metade do século XIX.  

Conforme António José Saraiva e Óscar Lopes (2008), a sociedade portuguesa da 

segunda metade do século XIX, sob o ponto de vista tecnológico, econômico e social pouco 

progredia, com exceção da grande burguesia rural que vive uma prosperidade passageira. 

No geral, as condições de vida, de cultura e de educação da massa campesina são 

praticamente inalteráveis. Nem mesmo a chamada população industrial goza de alguma 

vantagem, isso porque empregavam o modo de produção artesanal, enquanto o mercado 

mundial se voltava para a produção mecânica. Além disso,  

 

O processo de capitalização do campo beneficiou o comércio, mas não a 

indústria, em face do atrelamento econômico do país ao imperialismo da 

Inglaterra. Ao contrário, agravou-se o estado de dependência industrial: o 

produto importado seria superior e mais barato que qualquer concorrente 

nacional. O desenvolvimento capitalista, centrado em estruturas agrárias e 

comerciais, apenas capacitou o consumidor a importar novos produtos, 

bem ao gosto do “status” pretendido pelas novas classes médias 

(ABDALA JÚNIOR e PASCHOALIN, 1982, p.99). 

 

Diante desse quadro, a consequência é a não ascensão da burguesia, destoando nesse 

aspecto das regiões de maior desenvolvimento da Europa. Nem mesmo os bancos 

portugueses se beneficiaram da nova circulação de riqueza. O resultado é o empobrecimento 

do país que se vê cada vez mais dependente do capital estrangeiro.  Nesse cenário, sofre a 

população mais carente que se vê distante dos projetos governamentais. Segundo Abdala 

Júnior e Paschoalin (1982), o campo, onde se concentrava a maior parte da população, 

apresentava um índice de analfabetismo elevadíssimo, girando em torno de 80% até 1900.  

Conforme Jaime Reis (2001), em consonância com uma geração de estudiosos, os 

problemas enfrentados por Portugal no século XIX têm causas bem específicas: uma 

revolução liberal incompleta, o desenvolvimento parcial do capitalismo, o livre-cambismo 

que empurrava o país para uma especialização agrícola e de exportação de produtos 

primários. Com esse cenário,  

 

[...] faltou ao setor manufatureiro o impulso compensatório de uma procura 

interna forte que o fizesse crescer e, modernizando-se, lhe possibilitasse 

competir internacionalmente, pelo que o seu contributo para o crescimento 

não cumpriu aquilo que seria de esperar dele. À agricultura estava 

destinada, a prazo, a estagnação, dada a concorrência cada vez mais intensa 

no mercado externo e a inabilidade estrutural, em nível socioeconômico e 

técnico, para superar a sua produtividade proverbialmente baixa (REIS, 

2001, p. 322). 

 

A consequência da inexistência de uma política econômica forte e bem direcionada foi 
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o aumento da pobreza e da miserabilidade. Cesário Verde constata essa nova realidade e se 

adequa a ela, reconfigurando o heroísmo na poesia portuguesa. É evidente que ele o fez 

porque soube ver e analisar a sociedade da qual fazia parte. Ao inserir mendigos, 

trabalhadores e trabalhadoras em sua poética em paralelo aos pequenos burgueses, 

aristocráticos, o clero e a monarquia, o poeta realiza uma nova configuração social de 

Portugal, optando, nesse exercício, por representar determinados estratos sociais.  

Também na parte II de “O sentimento dum ocidental” – “Toca-se as grades, nas 

cadeias.” – o poeta nos apresenta mais algumas dessas mulheres. São as costureiras e as 

floristas que, às vezes, atuam em mais de um posto de trabalho, isto é, elas têm jornada dupla. 

No diurno estão nos “magasins” e depois atuam em casas noturnas. Apesar de serem 

apresentadas brevemente, é o suficiente para que percebamos a importância que o sujeito 

poético lhes confere: 

 

E mais: as costureiras, as floristas 

Descem dos magasins, causam-me sobressaltos; 

Custa-lhes a elevar os seus pescoços altos 

E muitas delas são comparsas ou coristas. (VERDE, 2006, p.134) 

 

A dupla jornada de trabalho, ou melhor, a tripla jornada – isso porque ainda havia as 

atividades domésticas que lhe eram destinadas – é um indício da pauperização da sociedade 

portuguesa que, para subsistir com alguma dignidade, se submete à sobrecarga de trabalho. 

A terceira parte de “O sentimento dum ocidental” destaca a figura das “impuras”, das 

“burguesinhas do catolicismo” e das aristocráticas – a “grande cobra, a lúbrica pessoa” e a 

“velha”. É visível o apreço do eu poético pela primeira e o seu desdém frente às demais: 

 

E saio. A noite pesa, esmaga. Nos 

Passeios de lajedo arrastam-se as impuras. 

Ó moles hospitais! Sai das embocaduras 

Um sopro que arrepia os ombros quase nus. 

                                    [...] 

As burguesinhas do catolicismo 

Resvalam pelo chão minado pelos canos; 

E lembram-me, ao chorar doente dos pianos, 

As freiras que os jejuns matavam de histerismo. 

                                          [...] 

Que grande cobra, a lúbrica pessoa, 

Que espartilhada escolhe uns xales com debuxo! 

Sua excelência atrai, magnética, entre o luxo, 

Que ao longo dos balcões de mogno se amontoa. 

 

E aquela velha, de bandós! Por vezes,  

A sua traîne imita um leque antigo, aberto, 

Nas barras verticais, a duas tintas. Perto, 
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Escarvam, à vitória, os seus mecklemburgueses. (VERDE, 2006, p. 135-

136) 

 

Na descrição desses perfis é possível notar algumas diferenças. Das prostitutas o 

sujeito poético destaca as condições precárias de trabalho, marcadas pela friagem e pela 

perambulação “nos passeios de lajedo”. Enquanto essas tentam sobreviver pelo trabalho que 

exercem, as demais mulheres desse grupo são assinaladas ora pelo histerismo, ora pela 

esperteza e ociosidade, ora pela pose que ostentam. Se a primeira desperta a compaixão no 

sujeito poético, o mesmo não se pode dizer das duas últimas, principalmente, pois essas são 

descritas com ironia e deboche. A postura que adotam parece despertar no sujeito poético 

mais do que desdém. Desperta menosprezo e indiferença. 

Em geral, todas essas mulheres são amostras de uma realidade tangível, porque 

constituída a partir de seres concretos, captáveis pelo olhar do sujeito deambulador, mulheres 

fortes e trabalhadoras, logo, bem distantes dos perfis românticos. É claro que elas não são as 

únicas a frequentar a poesia de Cesário Verde. Além delas há as mulheres impassíveis como 

a “Milady” de “Deslumbramentos”, as desdenhosas, como a mulher apresentada em 

“Humilhações”, e ainda as frágeis e assustadas como em “A débil”. Entretanto, essas últimas 

despertam menos a compaixão no eu poético do que o amor-ódio. Logo, não são figuras 

heroicas. Suas ações sobre o eu poético provocam um misto de desprezo e admiração.  

Apesar de não entrarem na galeria de heroínas, vale a pena nos determos um pouco mais 

nesses perfis, isso porque o heroísmo também pode ser definido pela contraposição entre as 

figuras heroicas x não-heroicas. É valido destacar que a personagem heroica, para se 

configurar como tal, exige um estilo sério, pois o cômico, o irônico propõe um rebaixamento 

das personagens. 

Em “Deslumbramentos”, tem-se a retomada da mulher enquanto uma passante que 

desperta a admiração do sujeito poético ao ponto de segui-la pelas ruas. Essa mulher é 

insensível à presença dele, que se comporta como um animal dócil e carente. Seu porte altivo 

e nobre é reforçado por sua personalidade impassível. É a aristocrática, de voz e perfil 

encantadores. A fascinação que desperta no sujeito poético poderia sugerir uma retomada da 

vassalagem amorosa das cantigas de amor. Entretanto, essa mulher demônio-anjo, que  

fere e afaga ao mesmo tempo, não está imune à ira despertada no sujeito poético, que lhe 

deseja uma série de infortúnios, como uma forma de vingar-se por sua indiferença e 

insensibilidade: 

 

Pois bem. Conserve o gelo por esposo, 

E mostre, se eu beijar-lhe as brancas mãos, 
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O modo diplomático e orgulhoso 

Que Ana d’ Áustria mostrava aos cortesãos.   

 

E enfim prossiga altiva como a Fama, 

Sem sorrisos, dramática, cortante; 

Que eu procuro fundir na minha chama 

Seu ermo coração, como a um brilhante. 

 

Mas cuidado, milady, não se afoite, 

Que hão-de acabar os bárbaros reais; 

E os povos humilhados, pela noite, 

Para a vingança aguçam os punhais.  

 

E um dia, ó flor do Luxo, nas estradas, 

Sob o cetim do azul e as andorinhas, 

Eu hei-de ver errar, alucinadas, 

E arrastando farrapos – as rainhas! (VERDE, 2006, p.97) 

 

Em “Humilhações”, tem-se a figura do sujeito poético enquanto vassalo da grande 

dama. O poder dessa mulher sobre ele é tão forte que ele aceita seus desdéns, sua indiferença 

e seu ódio. Até a sua soberba encanta o sujeito poético. Diferentemente de 

“Deslumbramentos”, onde a fascinação cede espaço à ira, aqui o sujeito poético mantém a 

vassalagem amorosa até o final. Logo, a relação amor-ódio que norteia o poema supracitado 

inexiste aqui. É como um admirador incansável e passivo que ele se apresenta ao leitor: 

 

Sim! Porque não podia abandoná-la em paz! 

Ó minha pobre bolsa, amortalhou-se a ideia 

De vê-la aproximar, sentado na plateia, 

        De tê-la num binóculo mordaz! 

                  [...] 

Ao mesmo tempo, eu não deixava de a abranger; 

Vi-a subir, direita, a larga escadaria 

E entrar no camarote. Antes estimaria 

       Que o chão se abrisse para me abater.  (VERDE, 2006, p.94-95) 

 

Nesse sentido, essas mulheres se distanciam de perfis femininos, como os da corista, 

da tísica, da operária e das varinas, por exemplos, que partilham entre si a condição de 

trabalhadoras – mulheres que despertam a empatia no sujeito poético, dada as condições em 

que vivem. 

 Também em “A débil” temos a figura da mulher passante, todavia, aqui ela é dócil, 

meiga, humilde, frágil, bela e assustada. Ela não tem a altivez e a prepotência das duas 

mulheres citadas anteriormente. A fragilidade que exala desperta no sujeito poético o desejo 

de protegê-la, de resguardá-la dos perigos cotidianos: 

 

Eu, que sou feio, sólido, leal, 
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A ti, que és bela, frágil, assustada, 

Quero estimar-te, sempre, recatada 

Numa existência honesta, de cristal. 

 

Sentado à mesa d’ um café devasso, 

Ao avistar-te, há pouco, fraca e loura, 

Nesta Babel tão velha e corruptora, 

Tive tenções de oferecer-te o braço. 

 

E, quando deste esmola a um miserável, 

Eu, que bebia cálices de absinto, 

Mandei ir a garrafa, porque sinto 

Que me tornas prestante, bom, saudável. 
 

“Ela aí vem!” disse eu para os demais; 

E pus-me a olhar, vexado e suspirando, 

O teu corpo que pulsa, alegre e brando, 

Na fresquidão dos linhos matinais. 
 

Via-te pela porta envidraçada; 

E invejava – talvez que o não suspeites! – 

Esse vestido simples, sem enfeites, 

Nessa cintura tenra, imaculada.  

 

Ia passando, a quatro, o patriarca. 

Triste, eu deixei o botequim, à pressa; 

Uma turba ruidosa, negra, espessa, 

Voltava das exéquias d’ um monarca. 

 

Adorável! Tu, muito natural, 

Seguias a pensar no teu bordado; 

Avultava, num cargo arborizado, 

Uma estátua de rei num pedestal. 

 

Sorriam, nos seus trens, os titulares; 

E ao claro sol, guardava-te, no entanto, 

A tua boa mãe, que te ama tanto 

Que não te morrerá sem te casares! 

 

Soberbo dia! Impunha-me respeito 

A limpidez do teu semblante grego; 

E uma família, um ninho de sossego, 

Desejava beijar sobre o teu peito. 

 

Com elegância e sem ostentação, 

Atravessava branca, esbelta e fina, 

Uma chusma de padres de batina, 

E d’ altos funcionários da nação. 

 

“Mas se a atropela o povo turbulento! 

Se fosse, por acaso, ali pisada!” 

De repente paraste, embaraçada, 

Ao pé d’ um numeroso ajuntamento. 

 

E eu, que urdia estes fáceis esbocetos, 
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Julguei ver, com a vista de poeta, 

Uma pombinha tímida e quieta 

Num bando ameaçador de corvos pretos. 

 

E foi, então, que eu, homem varonil, 

Quis dedicar-te a minha pobre vida, 

A ti que és ténue, dócil, recolhida, 

Eu, que sou hábil, prático, viril.  (VERDE, 2006, p. 98-100) 

 

É interessante destacar que o perfil dessa mulher, diferentemente das duas últimas 

analisadas, é construído em contraponto com o sujeito poético. Logo, apesar da distância 

espacial, o eu poético se sente mais próximo dessa mulher do que da “milady”, de 

“Deslumbramentos” ou da “mulher nervosa” de “Humilhações”. À feiura, à força e à 

lealdade dele contrapõe-se a beleza, a fragilidade, a naturalidade e o medo que essa jovem 

revela. Sua postura é encantadora para o sujeito poético, principalmente porque ela congrega 

o perfil da mulher frágil e necessitada da presença do elemento masculino. Talvez seja essa 

a principal razão do fascínio do eu poético, que se sente viril dada a docilidade dela.  

Desta forma, é possível perceber as variações dos perfis femininos existentes na poesia 

verdiana. Se para com as trabalhadoras o poeta estabelece um tipo de relação, o mesmo não 

acontece com as mulheres que pertencem a outra escala social. E mesmo sendo de condição 

mais abastada, há variações na forma como o eu poético as descreve. Enquanto a distância 

entre as duas primeiras e o eu poético é intransponível, dada a condição social do poeta, para 

com a débil o poeta alimenta algum tipo de esperança, talvez porque não haja o empecilho 

social. É claro que essa jovem não descende da aristocracia, visível nas declarações que o 

poeta faz nas estrofes 5 e 10, todavia, não se pode declará-la como trabalhadora, já que não 

há nenhuma pista que indique isso. Logo, seu lugar é intermediário, o que explica o 

tratamento diferenciado que recebe. Isto é, com as primeiras o poeta se solidariza, para as 

segundas o poeta lança o menosprezo e a ironia. Com a última o eu poético desenvolve uma 

relação de admiração pautada no amor platônico. 

Se, nos três poemas supracitados, a figura da mulher bem como a do eu poético se 

associam ao universo adulto, na segunda parte de “Em petiz”, que começa com “Ó minha 

loura e doce como um bolo!”, a mulher é uma figura ligada à recordação da infância. Tal 

como o eu poético, ela é muito jovem e tem para com o campo uma relação de proximidade. 

Parece ser uma amiga de infância, com quem o eu poético partilha a sensação do medo. 

Apesar de serem de origens diversas – o rapazote tem receio dos pobres enquanto ela teme 

as vacas – é nítido que o medo está presente nos dois personagens.  

 

Tu visitavas, esmoler, garrida, 
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Umas crianças num casal queimado; 

E eu, pela estrada, espicaçava o gado, 

Numa atitude esperta e decidida. (VERDE, 2006, p.120) 

 

Enquanto ela se mostra muito próxima dos pobres, a quem visita por solidariedade, ele 

enfrenta as vacas com valentia e esperteza. O que esses gestos demonstram? Que o medo 

existente nos dois infantes ou pré-adolescentes, apesar de normal, não se traduz numa razão 

de ser. E a terceira estrofe é uma confirmação disso. Enquanto o eu poético teme os pobres, 

a moçoila as vacas, as crianças mendigas temiam o asseio do eu poético:  

 

Por lobisomens, por papões, por bruxas, 

Nunca sofremos o menor receio. 

Temíeis vós, porém, o meu anseio, 

Mendigazitas sórdidas, gorduchas! 

 

Vícios, sezões, epidemias, furtos, 

Decerto, fermentavam entre lixos; 

Que podridão cobria aqueles bichos! 

E que luar os teus fatinhos curtos! (VERDE, 2006, p.120) 

 

Logo, o medo, que é inerente ao ser humano, apresenta várias motivações e nenhuma 

delas está associada a uma causa específica ou se origina de uma mesma matriz perceptiva. 

Dito de outro modo, as crianças têm medo de diferentes coisas. Algumas, de lagartixa, sapo, 

barata, por exemplo; outras de lobisomens, bruxas, vacas ou de qualquer outro ser real ou 

imaginário. Ao canalizar esse medo em algum objeto – seja nos pobres, nas vacas ou no 

próprio asseio do eu poético – esses personagens veem nesses objetos um perigo que na 

verdade não existe, visto que cada um enfrenta o medo do outro sem qualquer receio. São 

comportamentos de criança que só fazem sentido enquanto não se consegue perceber a 

realidade pelo viés racional. 

O que chama a atenção nesse caso é o fato de o eu poético temer a pobreza, talvez 

porque não a conheça tão bem, porque está distante de sua realidade enquanto menino de 

classe média, ao passo que as crianças pobres temem o seu asseio, isto é, a sua vida 

confortável, pelas mesmas razões que o eu poético revela. 

A última estrofe apresenta alguns elementos que provocam admiração no eu poético. 

Apesar de serem de origem diversa, o grau de envolvimento é o mesmo. A podridão que 

vislumbra provoca-lhe a mesma admiração que as roupas curtas que a moçoila usa. Esse 

erotismo descontraído, segundo Macedo (1975), só é possível no ambiente rural, lugar onde 

os amantes podem passear livremente e sem maiores preocupações. Ao colocar a mesma 

emoção perceptiva em objetos diferentes, o eu poético deixa entrever o caráter de registro 
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que perpassa todo o poema. Desta maneira, não há uma escala de prioridades. 

Apesar de o foco estar centralmente na moçoila, o poeta não deixa de lado o 

apontamento de aspectos sociais que o incomodam desde a infância, como os desvalidos e 

explorados socialmente. Logo, esse foco na jovem faz muito sentido se tivermos no 

horizonte a figura dos mendigos. Assim, a moçoila nos interessa quando a relacionamos com 

outras categorias sociais, como os mendigos. São eles o cerne dessa seção. 

 Os molambos humanos que se apresentam indefinidos num primeiro momento, 

ganham, no segundo, iniciado com “Sei de uma pobre, apenas, sem desleixos”, traços 

específicos.  

 

Sei de uma pobre, apenas, sem desleixos, 

Ruça, descalça, a trote nos atalhos, 

E que lavava o corpo e os seus retalhos 

No rio, ao pé dos choupos e dos freixos, 
 

E a douda a quem chamavam a “Ratada” 

E que falava só! Que antipatia! 

E se com ela a malta contendia, 

Quanta indecência! Quanta palavrada! 
 

Uns operários, nestes descampados, 

Também surdiam, de chapéu de coco, 

Dizendo-se, de olhar rebelde e louco, 

Artistas despedidos, desgraçados. 
 

 

Muitos! E um bêbedo – o Camões – que fora 

Rico, e morreu a mendigar, zarolho, 

Com uma pala verde sobre um olho! 

Tivera ovelhas, bois, mulher, lavoura. (VERDE, 2006, p. 120-121) 
 

De imediato percebe-se que o poeta salta da massa irregular e informe para a 

apresentação de indivíduos singulares – a ruça, a Ratada, os operários e o bêbado Camões 

são alguns deles. Todos estão no mesmo cadinho social. Mendigos e trabalhadores. Qual 

seria a razão? Para o eu poético, os operários não se encontram em situação vantajosa. 

Também são vistos como desgraçados, isso porque, dada a crise enfrentada pelo país, eles 

se tornaram “artistas despedidos”, isto é, eles perderam seus postos de trabalho. Antes 

tinham uma vida controlada, como o bêbado Camões; agora perambulam pelos 

descampados, a ermo, com o “olhar rebelde e louco”. Eles contribuirão para o 

engrossamento das fileiras dos miseráveis. 

Conforme Armando B. Malheiro da Silva (2003), até finais de oitocentos, Portugal 

teve uma população voltada quase exclusivamente para as atividades do setor primário, o 

que indica o enorme peso da ruralidade pouco expressiva, já que se encontrava endividada e 
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carente de recursos tecnológicos. Ainda segundo o historiador, aspectos como o 

parcelamento da propriedade, o fraco rendimento do trabalho e a generalização das 

reivindicações e conflitos entre operários e patrões contribuíram para o progressivo aumento 

do fluxo emigratório, explicado ainda pela ineficiência das cidades, em especial de Lisboa e 

do Porto, que não conseguiam absorver os chegantes.  

Assim, também os trabalhadores são explorados e marginalizados, tal como os 

mendigos. É, portanto, um quadro desolador, pois não apresenta qualquer perspectiva de 

melhora. O fato de serem ou terem sido trabalhadores não é o bastante para torná-los 

indivíduos melhores posicionados socialmente. Logo, o poeta dá a ver o acirramento do 

empobrecimento econômico, fruto da partilha do poder entre formações políticas 

solidamente institucionalizadas. Nem mesmo a revolução liberal portuguesa conseguiu 

reverter esse processo. Conforme o historiador Amadeu Carvalho Homem (2003), a venda 

dos bens nacionais, aliada a uma burguesia tímida e pouco empreendedora, fizera surgir 

novos ricos dentro de uma mesma classe já consolidada: 

 

A riqueza fundiária mudara apenas de mãos; mas os conteúdos mentais e a 

filosofia das atitudes permaneceram aferrados ao culto tradicional e 

sedutor das vaidades nobiliárquicas e da especulação sobre valores sem 

risco. Um Portugal com granjas e bancos, mas sem oficinas, ou seja, sem 

indústrias no diagnóstico certeiro de Oliveira Martins (HOMEM, 2003,  

p. 20).  

 

Nesse cenário, coube ao estado gestar as mudanças materiais necessárias. E como fazer 

isso se não havia capital circulando internamente? A saída foi buscar crédito externo – o que 

destoa do propósito do liberalismo que desejava a promoção do cidadão por meio do 

desenvolvimento de suas potencialidades individuais. De agente supletivo e mediador, o 

Estado torna-se o principal agente econômico. Esse gesto, responsável pelo endividamento 

do país, provocou uma avalanche desgovernada de efeitos devastadores. Desemprego, 

aumento da carga fiscal, maior empobrecimento da população de menor renda e levantes 

populares são alguns deles. O historiador Amadeu Carvalho Homem (2003, p.21) sintetiza 

a política econômica da Regeneração portuguesa:  

 

Assim, a política econômica da Regeneração teve de recorrer ao expediente 

do agravamento contínuo da carga fiscal, centrado invariavelmente na 

cobrança de impostos indiretos, para poder gozar da credibilidade devida 

a todo o bom pagador. Ao assumir o binômio do empréstimo externo 

conexionado com o tributo interno, o fontismo regenerador respondia às 

expectativas do baronato rural, do conselheirismo burocrático e do 

bacharel bem-anichado, mas ia perdendo o apoio de vastas camadas 

urbanas da pequena e média burguesias e da generalidade dos 
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trabalhadores por conta própria.  
 

Desta forma, a Regeneração portuguesa gerou uma crise com largas proporções. Os 

trabalhadores, antes empregados, tornam-se os primeiros a enfrentar os seus efeitos, tal como 

denuncia Cesário Verde “Em petiz”. Oliveira Martins (1882, p. 288) assim descreve esse 

período:  

O Thesouro, pedinte, gemia sob o peso das obrigações tradicionaes, 

aggravadas agora pela massa de gente nova a quem era necessario dar de 

comer. Successivas banca-rotas foram liquidando as situações creadas por 

tantos vícios. Depois da ultima, em 1851, veiu uma causa nova juntar-se 

ás anteriores. A construcção de obras publicas, n’ um pais ignorante e 

pobre, tornou-se ao mesmo tempo uma aprendisagem cára, um campo a 

explorar por toda a casta de aventureiros estrangeiros, e um mercado 

rendoso para os bancos, encarregados por nós de nos angariar um dinheiro 

que não tínhamos para as obras que projectavamos. Da reunião das causas 

antigas e modernas proveiu o desordenado accrescimo da divida nacional 

e a voracidade correspondente do imposto. 

 

Com esse cenário não é difícil imaginar a quem coube a maior parte da dívida. Em 

nome do progresso a qualquer custo a classe política sacrifica ainda mais as classes populares 

e o resultado é o paulatino empobrecimento da população, que se vê pressionada por todos 

os lados. Assim, todas essas personagens são amostras de uma sociedade marcadamente 

excludente e exploradora, que, no período posterior a 1876, enfrentou uma crise política e 

social que já se revelava desde a década de 1820.  Tanto o mendigo, o miserável, quanto o 

operário partilham entre si traços semelhantes: a loucura, a desgraça e a miséria. Isso explica 

por que essas personagens são colocadas em um mesmo plano de descrição. 

Aliás, um dos traços da poética de Cesário Verde é a aproximação entre elementos 

aparentemente distintos, a partir da partilha de traços comuns. Logo no início de “Os 

irmãozinhos”, a aproximação entre o eu poético, a moçoila e as crianças mendigas se dá pela 

partilha de dois elementos, quais sejam, a infância e o medo. Aqui, conforme já anunciamos, 

também ocorre essa aproximação, mas agora os elementos compartilhados são outros. Nesse 

sentido, é válido reforçar a ideia de que a poesia de Cesário Verde funciona como uma 

amostra do mundo de que fala, isso porque ela reconfigura o novo cenário social a tomar 

forma em Portugal a partir da segunda metade do século XIX, sendo os miseráveis e 

trabalhadores explorados os novos heróis.  

Se, nas quatro primeiras estrofes, ele se ocupou da descrição de cada uma dessas 

personagens, da quinta à sétima ele nos apresenta vários miseráveis, aos quais denomina 

“Bandos de selvagenzinhos”, a partir de um traço ou particularidade, que pode ser tanto de 
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ordem física quanto moral. Apesar dessas pequenas diferenças, todos se encontram na 

mesma situação; são mendigos que esmolam para sobreviver:  

 
E o resto? Bandos de selvagenzinhos: 

Um nu que se gabava de maroto; 

Um, que cortada a mão, coçava o coto, 

E os bons que nos tratavam por padrinhos. 
 

Pediam fatos, botas, cobertores! 

Outro jogava bem o pau, e vinha 

Chorar, humilde, junto da cozinha: 

“Cinco-réizinhos!... Nobres benfeitores!...” 
 

E quando alguns ficavam nos palheiros, 

E de manhã catavam os piolhos; 

Enquanto o sol batia nos restolhos 

E os nossos cães ladravam, rezingueiros! (VERDE, 2006, p.121) 
 

Portanto, também são amostras de uma sociedade que não encontrou formas, ainda, 

para vencer a miséria, a fome e a exclusão social, talvez porque lhe tenha faltado a 

sensibilidade necessária para se compadecer da dor do outro. Todos partilham entre si traços 

comuns: mendicância, desgraça e miserabilidade. E a apresentação desses traços se distancia 

da arte panfletária. Não se trata de declarar de forma incisiva uma realidade gritante. O que 

se percebe é mais uma constatação do que existe. Logo, o poeta dá a ver uma realidade, uma 

estrutura social precária, sem, contudo, descurar do modo de dizer.  

Assim, o poema põe em evidência, por meio da descrição, uma paisagem social que 

contrasta com a paisagem natural captada pelo eu poético. Contraste esse assinalado pela 

disposição das seções. Enquanto na primeira encontramos termos como: “largas”, “fartos” e 

“vastos”- vocábulos sob o signo da fartura - a segunda apresenta-nos um campo semântico 

caracterizado pela doença e pela miséria: “mantas com buracos”, pernas pútridas” , “sezões”, 

etc. Nesse contraste, a vida animal dispõe de mais regalias do que a humana, invertendo-se 

as posições, daí a constatação espantosa do eu poético: “Que podridão cobria aqueles 

bichos!” (p. 120) 

Todos esses indivíduos/”bichos” marcaram a infância do eu poético, que os tem 

guardado em sua memória afetiva: 

 

Hoje entristeço. Lembro-me dos coxos, 

Dos surdos, dos manhosos, dos manetas. 

Socavam as calçadas, as muletas; 

Cantavam, no pomar, os pintarroxos! (VERDE, 2006, p.121)  
 

Percebe-se que essa legião de miseráveis é categorizada pelo eu poético, de forma a 
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dar a ver uma singularidade em cada grupo: velhos, jovens, crianças, loucos e os “monstros”- 

indivíduos com algum tipo de deficiência física: coxos, surdos e manetas. Para com eles o 

eu poético estabelece uma relação de apadrinhamento, resultado da empatia e compaixão 

despertadas nele. 

 Essa memória afetiva não só guardou as imagens como também os sons. A 

aproximação entre os pintarroxos e a legião de miseráveis é possível pela partilha de um 

traço: a produção de uma certa sonoridade. Explicando: tanto os coxos, com suas muletas, 

quanto os pintarroxos produziam um som, uma melodia, que à época foi guardada na 

memória do eu poético, como se integrassem uma orquestra em exibição. Corroborando 

Martelo (2012), esse cruzamento de imagens se atêm ao plano da imanência porque são 

perceptivas, isto é, porque estão ligadas à subjetividade do eu poético, o que implica um 

afastamento da poética romântica.  

Permitimo-nos, aqui, destacar a importância que esse elemento exerce na poética de 

Cesário Verde. Isso porque tudo o que o sujeito poético guardou, de algum modo, o afetou. 

Tal como já mencionamos, também esse recurso é utilizado para construir o mundo em sua 

poesia. Construção essa que se dá muitas vezes pelo cruzamento de imagens imanentes.  

Na parte II de “Nós”, há um poema no qual o poeta destaca essa capacidade de 

armazenar imagens imanentes ao longo do tempo, tornando as impressões do passado uma 

matéria presente em sua poesia: 

 

A impressão d’outros tempos, sempre viva, 

Dá estremeções no meu passado morto, 

E inda viajo, muita vez, absorto, 

Pelas várzeas da minha retentiva. 
 

Então recordo a paz familiar, 

Todo um painel pacífico d’enganos! 

E a distância fatal d’uns poucos d’anos 

É uma lente convexa, d’aumentar. (VERDE, 2006, p.152) 
 

No entanto, há uma consciência de que o passado retomado é “um painel pacífico 

d’enganos”. Isso porque a impressão colhida à época pode não corresponder ao objeto ou 

fato que representa. Daí o realismo de Cesário Verde ser assinalado por um “efeito de 

realismo” tal como pontua Rosa Maria Martelo. Diz-se que é um efeito de realismo, porque 

há uma declarada recusa ao senso comum. Como nota Martelo (2012, p.88): 

 

Na sua poesia, as imagens perceptivas excedem a presença positiva do 

visível, e o que faz com que as imagens a elas mesmas excedam e se 

encaminhem para a “perfeição das coisas” é a humanidade da “visão de 
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artista”, é esse olhar que, carregado de tempo e de memória, sabe que ver 

verdadeiramente é sempre também um “julgar ver”, um “pensar ver” que 

a cada imagem inclui na precipitação das imagens e dos tempos. 
 

Na advertência está latente a ideia de que a leitura é sempre parcial, trazendo consigo 

a subjetividade de quem a produziu. Essa visão de artista está longe dos preceitos da geração 

de 1870, que acreditava na reprodução fiel e distanciada de um fato ou acontecimento por 

parte do escritor, que muitas vezes dava mais crédito ao caráter dos personagens com vistas 

à comprovação de alguma teoria científica – como o determinismo ou o evolucionismo, por 

exemplo – do que ao fato em si. Logo, à distância entre o objeto e a subjetividade que o 

analisa contrapõe-se a postura que Cesário adota. 

É a sua humanidade que faz com que o objeto seja descrito plasticamente para além 

do senso comum, do óbvio e do imediato. Corroborando o crítico Jacinto do Prado Coelho 

(s/d, p. 197): “Pela memória, o poeta vê e ouve como outrora, torna-se presente o real 

antigamente captado pelos sentidos.” E essa memória plástica, segundo esse crítico, não 

apenas conserva como amplifica e intensifica os traços e as sensações. 

É preciso reforçar que esse lirismo tem traços pessoais, biográficos, todavia, essa não 

é a tônica recorrente. Cesário abandona o tom confessional predominante nos séculos 

anteriores para construir uma subjetividade marcada pela despersonalização. Conforme 

Hugo Friedrich (1991), a despersonalização é sinalizada pela ruptura entre poesia e pessoa 

empírica, ou entre lírica e coração. Isso significa dizer que a poesia carece de paixão pessoal, 

uma vez que o foco não está na confissão lamurienta das paixões pessoais. A 

despersonalização não implica apagamento do sujeito, nem tão pouco ausência deste. A 

subjetividade em Cesário Verde está assinalada a partir das impressões que anuncia dos 

fatos, coisas, paisagens e pessoas.  

Nas palavras de Moisés (2001, p. 212): “A subjetividade em Cesário abdica do 

sentimentalismo e do derramamento, torna-se voz natural, relativamente disciplinada, guiada 

pelo senso de observação do real.” Nessa peregrinação, o que importa está no campo da 

visualidade, das imagens imanentes. Assim, o mundo dado a ver por Cesário Verde é um 

misto entre o visto e o que se julga ver, isto é, a realidade parcial, gestada a partir da análise 

do real.  

O poema de memória “A impressão d’outros tempos, sempre viva” também nos 

permite perceber alguns elementos caros à poética desse autor, pautada na impressão dos 

fatos e não em sua análise laboratorial imparcial. A aproximação do evento, a partir do uso 

de “lente convexa”, é forma encontrada pelo eu poeta para ampliar “os casos diminutos” e 
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assim torná-los mais vivos e nítidos ao leitor. Logo, não se trata de falar do que não existiu, 

mas sim de trazer o elemento para mais próximo do leitor, fixando paisagens ou situações 

consideradas de menor importância e que por isso passariam despercebidas. Além de 

valorizar a imagem perceptiva, o eu poético também preza o banal, o cotidiano, o reles do 

chão, enfim, tudo aquilo que a literatura da época pouco considerava. Após definir sua 

matéria literária, o poeta declara o seu modus faciendi e as escolhas que realiza, as quais 

enfatiza para que o leitor não as desconsidere: 

Todos os tipos mortos ressuscito! 

Perpetuam-se assim alguns minutos! 

E eu exagero os casos diminutos 

Dentro d’ um véu de lágrimas bendito. 

 

Pinto quadros por letras, por sinais, 

Tão luminosos como os de Levante, 

Nas horas em que a calma é mais queimante, 

Na quadra em que o verão aperta mais. 
 

Como destacam, vivas, certas cores 

Na vida externa cheia d’ alegrias! 

Horas, vozes, locais, fisionomias, 

As ferramentas, os trabalhadores! (VERDE, 2006, p.153) 

 

Essa pintura com palavras não é feita sob a sombra ou a soturnidade, como ora faziam 

os românticos. Ela é produzida à luz do dia, nos momentos mais sóbrios, mais claros. Uma 

lição colhida dos poetas da geração de 1870. Antero de Quental, em “Luz do sol, luz da 

razão”, afirma sua predileção pelo sol, símbolo da razão e da visão plena dos fatos: 

 

Ver onde os pés firmamos, 

E erguemos nossas mãos! 

E quer nos montes altos, 

Quer nos terrenos chãos, 

[...] 

E as trevas da nossa alma, 

A nossa cerração, 

Oh! como se desbarata 

A aurora da razão! 
 

Mas se a razão, surgindo, 

Nossa alma esclareceu, 

Também tu, sol, no espaço 

Surges, razão do céu... 
 

Por isso é que me alegras, 

Ó luz, o coração! 

Por isso vos estimo... 

Tu, sol, e tu, razão. (QUENTAL, 1991, p.67; 69) 
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Para a geração de 1870, em Portugal, a razão deveria sobrepor-se ao sentimento. Se 

aos românticos a lua, a noite e os elementos fúnebres eram-lhe caros, para os adeptos da 

geração de 1870, a madrugada, o meio-dia, a tarde escaldante e o próprio sol eram símbolos 

da razão, do discernimento, da ação norteada pela visão. Nesse sentido, ver é sinônimo de 

domínio de si e do mundo que o cerca. É, portanto, a exaltação da racionalidade e da 

cientificidade. Cesário Verde faz mais do que adotar esses princípios em sua poesia. Ele não 

só enxerga sob a luz do sol, como também nos dá a ver essa realidade percebida. Assim, sua 

poesia nos possibilita enxergar a realidade para além da mera descrição, porque o poeta não 

se restringe a isso. Ele também emprega a subjetividade, a reflexão e a análise, pintando não 

apenas aquilo que vê como também as impressões surgidas a partir desse modo diferenciado 

de enxergar as coisas.  

Nesse sentido, vale a pena convocar um poema de Sophia de Mello Breyner Andresen, 

publicado na obra Ilhas, em 1989. Intitulado “Cesário Verde”, esse poema problematiza a 

adesão de Cesário ao meio dia e à racionalidade da geração de 1870 e constitui,  

para a pesquisadora e professora Solange Fiuza, uma das melhores leituras sobre o poeta. 

Dada a sua importância para o que estamos discutindo optamos por transcrevê-lo, na  

íntegra: 

                   Cesário Verde 

 

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 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 navio 

Atentos à surpresa das imagens. (ANDRESEN, 1989, p. 60) 
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A leitura que a poeta Sophia de Mello Breyner Andresen faz de Cesário é muito precisa 

e abrangente. Faltou apenas indicar a sua empatia pelos seres marginalizados e explorados 

socialmente. Pintar o cotidiano; optar pela lucidez, pela objetividade; cantar o campo e a 

cidade; declarar-se poeta deambulador; falar de si ao mesmo tempo em que se volta para o 

outro; desejar a construção de uma nova poética; declarar-se predominantemente diurno e 

construir imagens imanentes são traços do poeta que Andresen destaca no poema. Traços 

esses que apontam para a construção de um mundo pautado na objetividade, sem descurar 

da subjetividade e do seu modo de dizer.  

É interessante o modo como a poeta lê Cesário Verde. Se os poetas da geração de 1870 

primavam por uma poesia despojada de sensações e impressões, Cesário Verde, ao observar 

a realidade “nas roucas ruas da cidade”, desejando “dizer o mais claro e o mais corrente” é 

tomado pelas sensações. Essa tensão, assinalada pelos pares antitéticos: lucidez x alucinação; 

diurno x noturno é responsável por fazer surgir uma poesia dotada de originalidade e 

desfamiliarizante à época. Na percepção de Andresen (1989), o “Ser e dizer na justa luz do 

dia” ficou mais no plano do desejável do que do possível realizado. É a imagem do poeta 

livre dos fados, que não tem controle sobre “a nítida pupila (que) se alucina”, que 

impressiona a poeta ao ponto de declarar sua admiração.  

Retomando o poema “A impressão d’ outros tempos, sempre viva”, que compõe a II 

parte de “Nós”, percebe-se que, além do emprego da razão, há também a seleção do que o 

eu poético deseja pintar: sons, cheiros, locais, fisionomias, ferramentas e os trabalhadores - 

os heróis de sua poesia. Todavia, essa pintura não é cópia da realidade. No ver, há também 

um sentir e um imaginar: 

 

Aspiro um cheiro a cozedura, e a lar 

E a rama de pinheiro! Eu adivinho 

O resinoso, o tão agreste pinho 

Serrado nos pinhais da beira-mar. (VERDE, 2006, p. 153) 
 

O cheiro desperta no eu poético uma série de evocações que se associam aos pinhais e 

às vinhatarias. Assim, têm-se duas imagens: a vista e a imaginada/transfigurada. Esta última 

cola-se à primeira de forma a traduzir uma interpretação do objeto, ampliando-o. Desta 

forma, a “rama de pinheiro” evoca no eu poético a sua origem e sua forma, assim também 

como a sua utilidade. Vale destacar que essa madeira era utilizada para construir caixas, nas 

quais se armazenavam a uva destinada ao consumo doméstico. Daí a existência de 

imperfeições na madeira ser aceitável.  

Nas estrofes de sete a dez desse mesmo poema, o eu poético descreve o processo de 
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armazenamento dos cachos de uva nas caixas “feias e fortes”, para, na décima primeira 

estrofe, destacar a diferença entre essas e “as caixitas bem dispostas/ Como as passas de 

Málaga e Alicante” (p.154). A comparação entre os modos de armazenamento português e 

o estrangeiro, ligada às questões de produção, mencionadas em outras estrofes, indica o 

quanto Portugal estava aquém de outros países. Apesar dessa consciência, não é o tom de 

crítica aos fazendeiros portugueses que predomina nessa análise.  

Para o eu poético, Portugal era responsável por abastecer vários mercados 

consumidores e isso é motivo de orgulho, daí o elogio aos fazendeiros – papel que o poeta 

exerceu, primeiro, ajudando o pai, depois, ao assumir os negócios da família - aos 

camponeses que também compõem a galeria de heróis.  Aliás, o quinto poema da parte II de 

“Nós” é um bom exemplo da consciência de Cesário Verde quanto ao lugar que Portugal 

ocupava no cenário internacional. Inicialmente, o leitor pode ter a impressão de que se trata 

de um poema de cunho nacionalista ufanista. Todavia, na medida em que a leitura avança, 

percebe-se que a defesa à produção nacional se justifica pela partilha de um traço comum 

tanto ao poeta quanto ao país: a originalidade, a singularidade da produção. 

Assim, enquanto a Europa do Norte, em especial a Inglaterra, com suas “cidades fabris, 

industriais” produzem de forma maquinal, “Sem vida, como um círculo ou um quadrado, / 

Com essa perfeição do fabricado, /Sem o ritmo do vivo e do real!” (VERDE, 2006, p.151), 

Portugal emprega o modo “vivo”, “real”, isto é, o natural, sem o uso de forma, sem a 

existência de uma linha de produção. Pensando em termos econômicos é evidente que esse 

traço não o torna mais competitivo, todavia, é para a originalidade que o eu poético chama 

a atenção. Do ponto de vista econômico, Portugal encontra-se marginalizado frente aos 

países industrializados e essa condição desperta a simpatia do eu poético, o que se traduz em 

um elemento de aproximação. Em outras palavras, Portugal partilha com os heróis da poesia 

verdiana essa propriedade, o que o torna uma amostra do heroísmo.  

É útil lembrar que a ausência de indústrias em Portugal, tal como assinala Amadeu 

Carvalho Homem (2003), é responsável pelo apequenamento paulatino do país frente à 

comunidade europeia. Sua pouca expressividade internacional traz prejuízos internos, uma 

vez que, dada a ausência de capital circulando, sobrecarrega o estado que, por sua vez, 

aumenta o fardo sobre os ombros dos mais pobres. Essa rede de exploração é evidenciada 

na poesia verdiana, o que demonstra o compromisso do poeta com a denúncia da realidade 

de sua época.  

É interessante o contraponto feito entre a produção nacional e a estrangeira versus a 

produção literária de Cesário Verde e a de seus contemporâneos. Assim como o poeta se 
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distancia de seus pares, também Portugal está longe dos modos fabris cultivados pelos 

ingleses. Daí a conclusão: 

 

Para alguns são prosaicos, são banais 

Estes versos de fibra suculenta; 

Como se a polpa que nos dessedenta 

Nem ao menos valesse uns madrigais! 

 

Pois o que a boca trava com surpresas 

Senão as frutas tónicas e puras! 

Ah! Num jantar de carnes e gorduras 

A graça vegetal das sobremesas! ...  

 

Jack, marujo inglês, tu tens razão 

Quando, ancorado em portos como os nossos, 

As laranjas com cascas e caroços 

Comes com bestial sofreguidão! ... (VERDE, 2006, p.152) 

 

De modo irônico o poeta termina por definir o seu lugar entre os demais de sua geração. 

Ao definir sua poesia como um aperitivo ou uma sobremesa, o poeta corrobora a condição 

de marginalizado que ocupa frente aos seus contemporâneos, ao mesmo tempo em que 

destaca traços de sua poética, como a pureza e a força. Desta forma, o poeta revela 

consciência quanto ao que produz, entendendo que o preço da originalidade deve ser pago 

sem pestanejar. Assim como o poeta, também os campônios são seres marginalizados, daí a 

afinidade que estabelecem. 

Voltando o foco para o sexto poema da parte II de “Nós”, cabe ressaltar que também 

a vinhataria – tal como o pinhal – se transforma em matriz perceptiva: 

 

Nos vinhatórios via fulgurar, 

Com tanta cal que torna as vistas cegas, 

Os paralelogramos das adegas, 

Que têm lá dentro as dornas e o lagar! 

 

Que rudeza! Ao ar livre dos estios, 

Que grande azáfama! Apressadamente  

Como soava um martelar frequente, 

Véspera da saída dos navios! (VERDE, 2006, p.154) 

 

À imagem das vinhatarias, dada a ver pela memória afetiva, se cola a imaginação, que 

resulta na metáfora desmembrada17, perceptível não apenas a partir da visão das adegas como 

                                                           
17 Conforme já mencionamos a metáfora desmembrada ocorre quando duas imagens são postas lado a lado: a 

real, que, aqui , se apresenta a partir dos vinhatórios, e a imaginada – “as dornas e o lagar”. Essa construção 

ocorre a partir da expressão verbal “via fulgurar”, dada a ver a partir da “nítida pupila que se alucina”. 
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também do que há em seu interior – “as dornas e o lagar”. Desta forma, tem-se o cruzamento 

entre o real e o imaginado/transfigurado, sem que nenhuma das imagens se sobreponha à 

outra ou a desfigure, o que permite ao leitor a separação entre as duas categorias. Graças a 

esse efeito de realismo, segundo Martelo (2012), a poesia de Cesário Verde torna o 

imaginário um elemento pertencente ao mundo cotidiano e habitual.  

É a partir da imaginação criadora que o poeta, empregando os órgãos dos sentidos, lê 

o mundo e tudo que o cerca. Na sua leitura é fundamental tanto o ver quanto o cheirar e o 

ouvir. A advertência feita pelo poeta na décima quarta estrofe desse poema corrobora essa 

hipótese:  

 

Ah! Ninguém entender que ao meu olhar 

Tudo tem certo espírito secreto!  

Com folhas de saudades um objeto 

Deita raízes duras de arrancar! (VERDE, 2006, p.154) 
 

Portanto, é a visão o órgão responsável por desencadear a metáfora desmembrada. 

Além dela outro elemento é fundamental nesse processo, qual seja, a memória, que, ao ser 

ativada, põe em cena o mundo armazenado nas lembranças do eu poético. Nesse sentido, 

discordamos de Carlos Felipe Moisés (2001), em parte, quando diz que Cesário não tem 

interesse pelo passado ou pela memória, desconhecendo o que é saudade. É fato que sua 

poesia valoriza o presente fugaz, o cotidiano, todavia, isso não é empecilho para que o poeta 

se lance no mundo das abstrações para dele retornar mais forte e mais seguro. É visível que 

esse retorno não tem como propósito reforçar a saudade de algo ou alguém. Aliás, nem se 

cogita essa possibilidade. 

Na poesia de Cesário Verde, a memória é também matéria-prima, sendo responsável 

por compor um mundo que não seria imediatamente visível aos olhos, mas que pelas mãos 

do poeta alcança a mesma plasticidade de outros como “Cristalizações” e “Num bairro 

moderno”. Assim, “navalhas” e “enxós de martelo”, por exemplo, são também resgatadas 

do mundo das lembranças como “antigas amigas que eu contemplo!” Com que propósito? 

Ao resgatar esses instrumentos, o eu poético faz um tributo àqueles que os manejam: os 

artesãos. Desta maneira, por meio de um recurso metonímico, o sujeito poético exalta os 

trabalhadores “em seu labor, em seu lidar”. Esse trabalho lapidado e persistente se aproxima 

do fazer poético que Cesário Verde defende. Daí a admiração que expressa: 

 

As navalhas de volta, por exemplo, 

Cujo bico de pássaro se arqueia, 

Forjadas no casebre d’ uma aldeia, 

São antigas amigas que eu contemplo! 
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Elas, em seu labor, em seu lidar, 

Com sua ponta, como a das podoas, 

Serviam probas, úteis, dignas, boas, 

Nunca tintas de sangue e de matar.  

 

E as enxós de martelo, que d’ um lado  

Cortavam mais do que as enxadas cavam, 

Por outro lado, rápidas, pregavam, 

D’ uma pancada, o prego fasquiado! (VERDE, 2006, p.154) 

 

A décima oitava estrofe nos oferece uma luz. Para o poeta, a memória afetiva é 

matéria-prima para sua produção. Todavia, não se trata de apenas recuperar o elemento, 

como também, e, principalmente, de refletir sobre ele. Logo, a análise do fato, objeto ou ser 

é tão crucial quanto a sua recordação: 

 

O meu ânimo verga na abstracção, 

Com a espinha dorsal dobrada ao meio, 

Mas se de materiais descubro um veio 

Ganho a musculatura d’ um Sansão! (VERDE, 2006, p.155) 

 

Dito de outro modo, a reflexão sobre o fato, objeto ou ser, é a “espinha dorsal” de sua 

poesia.  Uma reflexão pautada na materialidade, na concretude e no trabalho de arte.  Logo, 

a saudade não está ligada a um sentimento pesaroso de perda nem ao desejo de voltar a um 

tempo idílico. Conforme o crítico Eduardo Lourenço (2001), a saudade está imbricada na 

mitologia cultural dos portugueses, tal como sua vocação lírica, enquanto expressão natural 

do poético. É a lírica que melhor traduz o sentimento do homem diante da beleza do mundo 

ou nostálgico dela. Daí a afirmação: 

 

Em todas as suas expressões, a nossa cultura, naquilo que tem de mais 

constante e fundo, não seria mais do que a modulação desse sentimento 

intenso de fusão com o mundo, ou melhor, com a natureza, acompanhado 

de não menos intensa consciência da sua precariedade, alegria na tristeza, 

tristeza na alegria. Em suma, uma modulação daquela particular maneira 

de sentir a vida que os portugueses resumem na palavra-mito da sua 

cultura, a saudade. Com ela, o enigma não se esclarece, enuncia-se 

(LOURENÇO, 2001, p.38-39).  

 

As manifestações desse sentimento estão presentes na cultura portuguesa desde a 

poesia dos cancioneiros medievais, passando por Fernando Pessoa e avançando o século XX. 

Ainda conforme o crítico supracitado, “essa aura de melancolia que desrealiza o mundo por 

excesso de amor banha todas as obras onde o sentimento das coisas, tal como os portugueses 

o entendem, se exprime com mais perfeita naturalidade” (LOURENÇO, 2001, p. 39). Desta 
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afirmação, duas conclusões são inevitáveis: a primeira é a de que a saudade está ligada ao 

sentimento das coisas; depois, a tradução desse sentimento não é exclusiva em Cesário 

Verde. Na verdade, esse poeta faz parte de uma tradição que tem início com as cantigas 

trovadorescas, passa por Camões, Bernardim Ribeiro, Garret, Camilo Castelo Branco, 

Antero de Quental, Teixeira de Pacoaes, Antonio Nobre, Raul Brandão, entrando no século 

XX com força total (LOURENÇO, 2001). Para Lourenço, mesmo a tradição mais realista 

portuguesa tem traços de saudade, de melancolia. 

Em Cesário Verde, o resgate mnemônico é forma encontrada pelo poeta para ligar o 

passado ao presente e ao futuro. Resgate esse marcadamente assinalado pela análise, pela 

reflexão, pela racionalidade. Desta forma, a memória se torna matéria-prima da poesia 

verdiana. Todavia, antes de se revelar parte do produto final, há uma jornada marcada pelo 

burilamento, nascida do desejo de dar ao texto a materialidade e a forma das quais ele carece. 

Daí o seu apreço pelo oficio de ferreiro. Tal como esse trabalhador, o poeta também forja ao 

fogo a sua poiesis: 

 

E assim –e mais no povo a vida é corna – 

Amo os ofícios como o de ferreiro, 

Com seu fole arquejante, seu braseiro, 

Seu malho retumbante na bigorna! 

 

E sinto, se me ponho a recordar, 

Tanto utensílio, tantas perspectivas, 

As tradições antigas, primitivas, 

E a formidável alma popular! 

 

Oh! Que brava alegria eu tenho quando 

Sou tal-qual como os mais! E, sem talento, 

Faço um trabalho técnico, violento, 

Cantando, praguejando, batalhando! (VERDE, 2006, p.155) 

 

É como um operário ou um trabalhador especialista, um artesão que o poeta deseja ser 

visto. Está, portanto, determinada a sua condição de indivíduo desprovido de quaisquer 

benesses. Como qualquer mortal, ele também tem oscilações de humor no decorrer do 

trabalho. O que o diferencia dos demais poetas é a consciência de quem baixou ao rés-do-

chão, de quem se desfez da “aura” para assumir-se como um indivíduo mergulhado na 

banalidade da vida cotidiana. Firma-se, portanto, nesses versos, uma concepção de poesia 

pautada no trabalho de arte, metaforizada pelo forjamento do ferro, que tal como o verso 

seria dobrado ao seu gosto e às suas vontades. 

 Essa imagem de trabalhador especialista, muitas vezes colada à imagem do ferreiro 
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forjador, é encontrável também na poética de João Cabral. O poema “O Ferrageiro de 

Carmona”, pertencente à obra Crime na calle relator, escrita durante os anos de 1985 a 1987, 

constitui-se em um exemplo emblemático sobre esse assunto. Eis o poema: 

 

O ferrageiro de Carmona 

 

Um ferrageiro de Carmona 

que me informava de um balcão: 

“Aquilo? É de ferro fundido, 

foi a fôrma que fez, não a mão.  

 

Só trabalho em ferro forjado, 

que é quando se trabalha ferro; 

então, corpo a corpo com ele; 

domo-o, dobro-o, até o onde quero. 
 

O ferro fundido é sem luta, 

é só derramá-lo na fôrma. 

Não há nele a queda-de-braço 

e o cara-a-cara de uma forja. 

 

Existe grande diferença 

do ferro forjado ao fundido; 

é uma distância tão enorme  

que não pode medir-se a gritos. 
 

Conhece a Giralda em Sevilha? 

Decerto subiu lá em cima. 

Reparou nas flores de ferro 

dos quatro jarros das esquinas? 

 

Pois aquilo é ferro forjado. 

Flores criadas numa outra língua. 

Nada têm das flores de fôrma 

 Moldadas pelas das campinas. 
 

Dou-lhe aqui humilde receita, 

ao senhor que dizem ser poeta: 

o ferro não deve fundir-se 

nem deve a voz ter diarreia. 
 

Forjar: domar o ferro à força, 

não até uma flor já sabida, 

mas ao que pode até ser flor 

se flor parece a quem o diga.” (MELO NETO, 2007, p.561-562) 
 

Nesse poema há duas vozes: a do eu poético, anunciada nos dois primeiros versos, e a 

do ferrageiro de Carmona, que se estende pelos trinta versos seguintes. Fácil é deduzir de 

quem é a voz predominante. O interessante é a sintonia velada entre o poeta e o ferrageiro, 

pois o primeiro se afasta propositalmente para que o segundo assuma a cena. Temos aqui 

uma lição oferecida por quem tem a experiência, a prática vivida. Deste modo, é o ferrageiro, 
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um operário-artesão, quem dá o ensinamento de como se deve fazer um poema. Nessa 

relação pedagógica, assimilada por meio da comparação, o poeta se porta como o jovem 

aprendiz, daí o seu respeito e admiração pelo mestre ao ponto de não lhe contestar, não o 

interrompendo enquanto oferece a sua lição.   

Nas quatro primeiras estrofes, o ferrageiro estabelece as diferenças entre o ferro 

forjado e o ferro fundido, deixando clara a sua opção pelo primeiro. Nessa opção, subjaz um 

conceito do fazer poético. No embate com o ferro/poema, no corpo a corpo, é que o 

ferro/poema se deixa moldar, até o desejável pelo ferrageiro/poeta. Se o ferro forjado é 

marcado pelo duelo entre o ferrageiro e a matéria-prima, o ferro fundido é assinalado pela 

ausência de embate. O que existe é a repetição mecânica de atos que culminam na formação 

de um objeto em tudo já conhecido. Logo, o ferro fundido produz objetos em séries enquanto 

o ferro forjado produz um objeto único, original, porque feito exclusivamente pela mão e 

não pela forma. Nesse fazer, fica evidente a ação criativa do homem. Daí a diferença gritante 

apontada pelo ferrageiro: “é uma distância tão enorme/ que não pode medir-se a gritos.” 

Na quinta e na sexta estrofes, o ferrageiro exemplifica o resultado desse trabalho de 

arte por meio da referência à torre de Giralda, localizada em Sevilha. O que chama a atenção 

do ferrageiro nesse monumento religioso não é sua altura nem sua histórica reconstrução, 

mas as “flores de ferro/dos quatro jarros das esquinas”. Diferentemente “das flores de fôrma/ 

moldadas pelas campinas”, o campanário da catedral de Sevilha apresenta “Flores criadas 

numa outra língua.” (p. 562). Isto é, as flores ali fixadas não são cópias da realidade. Por 

serem feitas com ferro forjado, elas se constituem em um elemento a mais no universo da 

flora. São, portanto, amostras que exemplificam certas propriedades das flores. Logo, elas 

não têm todas as propriedades que as flores de forma teriam. São exemplificação de flores 

porque trazem consigo certas propriedades que levam o observador a constatar que se trata 

de flores, ainda que sejam de outra ordem.  

Conforme Goodman (2006), é totalmente aceitável que uma amostra exemplifique 

certas propriedades e não outras. Assim, as flores de ferro forjado podem partilhar com as 

flores de ferro fundido – que por sua vez lembram as flores das campinas – parte da matéria-

prima utilizada (isso porque o ferro fundido tem em sua composição um percentual de 

carbono mais elevado, além de conter outros materiais tais como manganês, silício, fósforo 

e o enxofre, por exemplos) mas não a forma ou a durabilidade ou ainda a resistência ou 

mesmo – e principalmente – o processo de composição.  

Além disso, as flores de ferro forjado diferenciam-se entre si, já que foram moldadas 

à mão. Portanto, também funcionam como amostras de flores de ferro forjado porque 
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partilham certas propriedades, entretanto, não são idênticas entre si. É válido destacar ainda 

que entre as flores de ferro fundido e as flores das campinas há mais propriedades partilhadas 

do que entre as flores de ferro forjado e estas últimas, uma vez que a segunda é molde para 

as primeiras, no entanto o mesmo não acontece entre as flores das campinas e as flores de 

ferro forjado que assumem uma categoria de flor porque parece ser flor “a quem o diga”. 

Nesse sentido, é pelas propriedades que as flores de ferro forjado funcionam como 

exemplificação de flores. Logo, elas se constituem como uma coisa a mais na natureza e não 

como cópia desta. 

Nas duas últimas estrofes, o ferrageiro oferece ao poeta uma “receita” – que mais se 

traduz em conselho – pautada menos na ação mecânica porque sustentada pelo processo 

reflexivo e analítico da criação. Nelas também percebemos o quanto a arte de forjar o ferro 

é etiqueta para o processo criativo que o ferrageiro e o poeta defendem. Nesse sentido, tanto 

o objeto resultante do ferro forjado quanto o próprio poema contribuem para exemplificar o 

processo de construção criativa.  

Pensando nas características já apontadas sobre Cesário Verde, nos permitimos 

relacionar esse ferrageiro de Carmona com o poeta português. Essa hipótese justifica-se por 

duas razões, principalmente. A primeira está associada à imagem de ferrageiro que o poeta 

português tomou para si, no campo da poesia, e que a crítica lhe consolidou. A segunda diz 

respeito à relação mestre e discípulo que o poeta português assumiu frente ao brasileiro. 

Cesário Verde permanece desconhecido no universo literário durante muito tempo. A 

primeira figura literária de grande relevo a dar-lhe o devido valor é, depois de Pessoa, João 

Cabral, que o reconhece enquanto um modelo a ser seguido. Além de apreciar suas escolhas 

estilísticas, João Cabral elege seu fazer poético como um parâmetro a ser considerado, como 

já demonstramos no primeiro capítulo, quando abordamos o poema “O sim contra o sim”. 

Por estas razões, a imagem do ferrageiro é uma camisa a qual vestem muito bem os dois 

poetas. Cesário Verde e João Cabral primam pelo trabalho lapidado e persistente, 

metaforizado pelo ferro forjado – elemento que traduz o embate entre o poeta e sua matéria-

prima. 

Feitas essas convergências entre os dois poetas, voltemos ao tema principal do 

capítulo. Já foi considerado que a poesia verdiana apresenta uma reconfiguração do heroísmo 

baudelairiano, uma vez que em Cesário Verde os heróis se encontram em diferentes espaços 

(no campo ou na cidade) e estão ligados, de alguma forma, ao mundo do trabalho, seja pelo 

exercício de uma profissão, seja porque foi excluído dela, dada a crise econômica. Além dos 

trabalhadores da cidade (operários, varinas, calceteiros, valadores e tantos outros), há 
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também os do campo que recebem a atenção do sujeito poético. A partir de agora iremos nos 

dedicar à figura dos camponeses ou trabalhadores rurais por também se constituírem, 

conforme já anunciamos, em heróis da poesia verdiana. Sobre eles há poucas referências e 

estas aparecem localizadas em “Nós”, obra publicada inicialmente n‘A Ilustração, em 

setembro de 1884 (CUNHA, in: VERDE, 2007). 

Já ressaltamos a aproximação entre a figura dos campônios e a do próprio poeta, que 

se julga marginalizado frente aos grupos literários de sua época. Também demonstramos que 

essa aproximação se dá pela partilha de algumas propriedades. São a naturalidade, a 

vivacidade, a liberdade e a marginalização traços que ambos partilham, sendo, portanto, 

amostras de um trabalho de arte. Vejamos de que forma os trabalhadores rurais são 

representados na poética de Cesário Verde. Para tanto, voltaremos nosso olhar à segunda 

parte de “Nós”. 

 

2.4. Os trabalhadores rurais na poesia verdiana 

 

A segunda parte de “Nós” é constituída por oito seções. A sétima declara, logo na 

primeira estrofe, o heroísmo dos camponeses. Esse heroísmo se deve a uma série de fatores, 

que passam a ser mencionados, um por um, a partir da terceira estrofe, culminando com a 

sétima. Apesar de estarem em terra estranha, os camponeses enfrentam as dificuldades com 

valentia e bom humor: 

 

Os fruteiros, tostados pelos sóis, 

Tinham passado, muita vez, a raia, 

E espertos, entre os mais da sua laia, 

– Pobres campónios – eram uns heróis.  

 

E por isso, com frases imprevistas 

E colorido e estilo e valentia, 

As haciendas que há na Andalucia 

Pintavam como novos paisagistas. (VERDE, 2006, p.155) 

 

Ao pintar as “haciendas” espanholas com “colorido e estilo e valentia”, os 

trabalhadores rurais andaluzes revelam a resiliência que adotam frente às intempéries 

cotidianas, lembrando, assim, o quanto o seu modo de enxergar as coisas está próximo  

do próprio poeta. Além disso, a maneira que adotam para lidar com as dificuldades  

também desperta a simpatia do eu poético. Vejamos a quais dificuldades o eu poético se 

refere: 
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De como, às calmas, nessas excursões, 

Tinham águas salobras por refrescos; 

E amarelos, enormes, gigantescos, 

Lá batiam o queixo com sezões! 

 

Tinham corrido já na adusta Espanha,  

Todo um fértil platô sem arvoredos,  

Onde armavam barracas nos vinhedos, 

Como tendas alegres de campanha. 
 

Que pragas castelhanas, que alegrão 

Quando contavam cenas de pousadas! 

Adoravam as cintas encarnadas 

E as cores, como os pretos do sertão! 

 

E tinham, sem que a lei a tal obrigue, 

A educação vistosa das viagens! 

Uns por terra partiam e estalagens, 

Outros, aos montes, no convés d’ um brigue!  
 

Só um havia, triste e sem falar, 

Que arrastava a maior misantropia, 

E, roxo como um fígado, bebia 

O vinho tinto que eu mandava dar! (VERDE, 2006, p.155-156) 

 

Além da água salobra, das doenças e da insolação, os camponeses também 

enfrentavam as pragas castelhanas com o mesmo bom humor que demonstravam frente às 

viagens fatigantes feitas por terra ou por mar em busca de melhores condições de vida. Ao 

cansaço sobrepõe-se o otimismo, assinalado pela capacidade de incorporar aos causos 

narrados episódios suportados no cotidiano. Esse cenário de dor e desolação, e ao mesmo 

tempo altivez e coragem, é enfrentado bravamente pela maioria dos camponeses. Desta 

forma, a leitura apresentada demonstra que a unanimidade não existe em lugar algum, dada 

a singularidade das pessoas, e a sétima estrofe aponta para isso.   

Para o poeta e crítico Helder Macedo (1975, p. 292): “Esta imagem extraordinária, em 

que o fígado inchado e roxo de um alcoólico representa a sua aparência exterior, serve para 

lembrar todos aqueles que foram desmoralizados e destruídos pela miséria para que 

nasceram”. Logo, fica implícita a ideia de que nem todos conseguiam sobreviver com 

alguma dignidade frente à situação de miséria, desigualdade e marginalização.  Frente aos 

problemas, cada indivíduo se porta de uma forma; alguns soçobram com mais rapidez.  

Ao eu lírico cabe denunciar a injustiça, sem fazer desse ato uma ação panfletária e 

enfadonha. 

A questão da mobilidade na Península Ibérica, em especial na Espanha e em Portugal, 

é retratada por vários estudiosos. Conforme Lourenço (2001), as viagens fora da Europa 
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eram a consequência natural da expansão do capitalismo mercantil do Ocidente para o resto 

do mundo. Essas partidas eram para regiões distantes e não se constituíam em emigrações 

ainda. Nas palavras de Lourenço (2001, p.46): “Nos séculos XV e XVI, os portugueses não 

emigram verdadeiramente: colonizam, no sentido antigo desse termo, característico dos 

gregos e dos romanos.” E quem comanda o primeiro grande movimento migratório europeu 

são os castelhanos, que partem como senhor e não como emigrante. Nessa condição jaz o 

desejo de retorno à pátria.  

Conforme Jorge Fernandes Alves (2002, p.117), a imigração galega no Norte de 

Portugal não é o único movimento ao longo da história no espaço intrapeninsular, ocorrido 

normalmente no sentido Norte-Sul; assim também como ela não gira exclusivamente em 

torno de polarizações rurais. Também não se restringe a um século específico. Todavia, nos 

séculos XVII e XVIII, a movimentação se torna regular. Nas palavras do estudioso (ALVES, 

2002, p.118): 

 

Para lá das movimentações de galegos que podemos remontar à 

Reconquista, os movimentos migratórios de trabalho detectam-se em 

Portugal, de uma forma regular, desde os séculos XVII e XVIII, quando 

surgiram oportunidades sazonais ao ritmo cíclico de produções agrícolas 

para mercados relativamente vastos (trigo do Alentejo, vinho do Douro). 

A estas fainas agrícolas (preparação de terras e sementeiras e depois as 

colheitas respectivas), acorriam não só galegos como populações 

portuguesas do Minho, Trás-os-Montes e Beiras, ou seja, de localidades 

onde a terra era escassa e a mão de obra excedentária, procurando-se 

rentabilizar essa mão-de-obra em paragens mais afastadas e assim obter o 

numerário que, no Norte do minifúndio e de pesada exacção fiscal, 

escasseava.  

 

Desta forma, a migração e a emigração são fenômenos recorrentes tanto em Portugal 

quanto na Espanha, sendo impulsionados pelo desejo de encontrar melhores condições de 

vida. Para Lourenço (2001, p. 45): “A emigração supõe que alguma coisa de melhor do que 

o que se deixa nos espera para nos dar a oportunidade de mudarmos de estado ou de funções.” 

Seja pelo excedente em mão de obra ou pela escassez de terra, os campônios eram obrigados 

a se deslocarem de uma região para outra. Muitas vezes faziam isso em grupo, tal como 

relata o eu poético no poema anteriormente citado.  Segundo Alves (2002), na Primavera e 

no Outono, os homens reuniam-se em equipes, sendo liderados por um capataz que respondia 

pelo grupo nas negociações de trabalho e salários. Com o que ganhavam esses homens não 

apenas sustentavam a família como poderiam dar um rumo novo às suas vidas, como os 

jovens que buscavam constituir família.  

Domingo Luís González Lópo (1989) explica que, nos finais do século XVIII e início 



150 

do seguinte, a Espanha enfrentava uma grave crise econômica agravada por uma alta 

densidade demográfica. Em consequência desta pressão demográfica, as condições de 

subsistência tornaram-se inviáveis, obrigando a população galega a movimentar-se para 

outras regiões em busca de trabalho e de melhores condições de vida. 

Para o sujeito poético, pior que enfrentar essas condições é não “ter riqueza química 

no sangue!” (VERDE, 2006, p. 156), isto é, não ter saúde. A última estrofe chama a atenção 

para a existência de doenças contra as quais nenhum bom humor nem otimismo algum 

seriam suficientes, daí a conclusão do sujeito poético: 

 

Pobre da minha geração exangue 

De ricos! Antes, como os abrutados, 

Andar com os sapatos ensebados, 

E ter riqueza química no sangue!... (VERDE, 2006, p.156) 

 

Esse duelo entre as dificuldades cotidianas de toda ordem e a ausência de saúde é 

questão central no oitavo poema da segunda seção. Inicialmente, tem-se a impressão de que 

as dificuldades cotidianas são absolutas, dada a linguagem irritada que o sujeito poético 

emprega. Sua indignação frente às condições precárias vividas pelos lavradores é visível, 

desfazendo por completo a ideia de campo enquanto espaço idílico. Nesse espaço, a 

sobrevivência com dignidade exige dedicação, vigor e “muito juízo”: 

 

Hoje eu sei quanto custam a criar 

As cepas, desde que eu as podo e empo. 

Ah! O campo não é um passatempo 

Com bucolismos, rouxinóis, luar. (VERDE, 2006, p.157) 

 

A partir dessa constatação, o eu poético enumera os responsáveis por explorá-los 

cotidianamente, isso porque ele também se inclui no grupo dos produtores rurais. A rede de 

exploração é formada pela inoperância do governo, pelos insetos – como o pulgão, a lagarta 

e os caracóis –, pelas questões climáticas desfavoráveis e pela concorrência desleal 

empreendida pelos espanhóis. Apesar de tantos inimigos, o camponês vence-os, daí a 

admiração e o respeito devotados a essa classe:  

 

Pois tantos contras, rudes como são, 

Forte e teimoso, o camponês destrói-os! 

Venham de lá pesados os comboios 

E os “buques” estivados no porão! 

 

Não, não é justo que eu a culpa lance 

Sobre estes nadas! Puras bagatelas! 
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Nós não vivemos só de coisas belas, 

Nem tudo corre como num romance! (VERDE, 2006, p.157) 

 

Nessa defesa está latente o reconhecimento a quem é responsável por fazer a economia 

do país. A essa altura Portugal ainda é um país essencialmente agrário, daí a rivalidade 

mencionada anteriormente com a Inglaterra. Todavia, o poeta não fala de toda a categoria. 

É provável que existam muitos produtores abastados – como o próprio poeta – em condições 

bem melhores do que as retratadas nos poemas. É visível que sua admiração se volta para os 

pequenos fazendeiros e mais especificamente para os trabalhadores rurais. São eles que 

despertam a compaixão no eu poético, são eles, portanto, também heróis. 

Quando consideramos a segunda parte desse poema, iniciada a partir da 10º estrofe, 

percebemos que, à rede de exploração já mencionada, o poeta contrapõe as doenças graves.  

Nesse sentido, o leque das dificuldades enfrentadas é ampliado e, para o eu poético, são essas 

últimas que despertam a sua preocupação ao ponto de declarar: 

 

Para a Terra parir há-de ter dor, 

E é para obter as ásperas verdades 

Que os agrónomos cursam nas cidades,  

E, a sua custa, aprende o lavrador. 

 

Ah! Não eram insectos nem as aves 

Que nos dariam dias tão difíceis,  

Se vós, sábios, na gente, descobrísseis  

Como se curam as doenças graves. (VERDE, 2006, p.157-158) 

 

Para elas a medicina ainda não havia revelado avanço algum, daí a sensação de derrota 

que atinge o eu poético. Nas estrofes seguintes, ele enumera todas as dificuldades possíveis 

ao universo do lavrador sofrido para concluir que nenhuma delas o abate, exceto a luta contra 

uma doença até então incurável - a tuberculose. Do geral o poeta salta para o particular, 

relatando a perda que sofreu. Sua irmã também foi uma vítima dessa doença. Sobre ela o 

poeta fala a partir da 19ª estrofe. Desta forma, o poema adquire traços autobiográficos com 

os quais permanece até o início da última seção: 

 

E ó minha mártir, minha virgem, minha 

Infeliz e celeste criatura, 

Tu lembra-nos de longe a paz futura, 

No teu jazigo, como uma santinha! 

 

E enquanto a mim, és tu que substituis 

Todo o mistério, toda a santidade 

Quando em busca do reino da verdade 

Eu ergo o meu olhar aos céus azuis! (VERDE, 2006, p.160-161) 
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É interessante chamar a atenção para o modo como o eu poético encara a morte. A 

experiência que adquire reelabora o conceito de verdade. Todavia, esse não será o único 

golpe que o poeta sofrerá. A terceira seção anuncia a morte de mais um de seus irmãos, 

também vítima da tuberculose, e esse segundo golpe é tão doloroso que o poeta chega a 

declarar: 

 

De tal maneira que hoje, eu desgostoso e azedo 

Com tanta crueldade e tantas injustiças, 

Se inda trabalho é como os presos no degredo, 

Com planos de vingança e ideias insubmissas. 

 

E agora, de tal modo a minha vida é dura, 

Tenho momentos maus, tão tristes, tão perversos, 

Que sinto só desdém pela literatura, 

E até desprezo e esqueço os meus amados versos! (VERDE, 2006, 

p.161) 

 

Percebe-se o quanto esses últimos golpes relatados foram difíceis para o poeta 

suportar. Seu desprezo pela literatura, apesar de amá-la, significa um desgosto geral voltado 

em especial para a ordem natural das coisas; ordem essa que o poeta revela não aceitar. Nesse 

sentido, a repulsa pela literatura implica um desdém pela própria vida. Os fracos, sinceros, 

bondosos e ingênuos são sugados por todo tipo de dificuldade enquanto “ou fortes ou 

velhacos/ Serão apenas os sobreviventes” (VERDE, 2006, p.160). Ao poeta resta declarar 

essa injustiça ao mesmo tempo em que se revela profundamente tocado por ela. Não 

poderíamos esperar outro comportamento. Já foi dito que sua subjetividade se mobiliza 

frente à presença do outro, seja ele um parente ou um transeunte. Assim, “os seus amados 

versos” terão que esperar por dias melhores. 

Se Cesário Verde edifica uma poesia que elege os marginalizados, os miseráveis e 

trabalhadores de toda ordem como heróis, quem seriam os heróis da poesia de João Cabral? 

Quais perfis eles apresentam? De que forma o heroísmo moderno é representado na poesia 

cabralina? 
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3. “O Sim Contra o Sim”: figurações do humano na poesia de João Cabral 

 

3.1 Os heróis da poesia cabralina: pequenos agricultores, cassacos, pescadores e 

trabalhadores do eito 

 

Também na poética de João Cabral constatamos a presença do heroísmo moderno. 

Conforme já anunciado, os heróis da poesia cabralina são seres marginalizados, 

trabalhadores vilipendiados que vivem na região nordeste do Brasil, mais precisamente em 

Pernambuco. O poeta não canta o homem universal. Seu olhar volta-se para o sertanejo 

nordestino que assume a condição de migrante como uma alternativa possível para fugir à 

situação de miséria a qual está submetido. Nesse sentido, apesar de exercerem profissões 

diferentes, a maioria entra numa mesma categoria. Isto é, vivem a experiência da migração. 

São sertanejos retirantes em busca de melhores condições de vida.  

Além disso, eles habitam uma região específica do país. É a região Nordeste. Sobre 

esse grau de particularidade impresso à poesia, João Cabral justifica em uma declaração feita 

à Revista Pau Brasil, nº 15, de 22 de maio de 1994: 

 
Aristóteles já dizia que devemos partir do particular para o geral. Se eu 

tivesse que ir para a guerra defender o Brasil, a pátria que estaria 

defendendo seria o meu Recife. Logo, meus temas, o tema de cada um, 

devem ser os da realidade que se vive. Mas pode ser uma coisa pelo 

ambiente ou contra o ambiente, uma reação contra o ambiente em que se 

vive (MELO NETO, 1994, apud ATHAYDE, 1998, p.25). 

 

Logo, não se trata de olhar apenas o local, trata-se de considerar a realidade flagrada, 

para, a partir dela, pensar o geral, lançando luzes sobre o universal.  Nesse sentido, a 

realidade social de Pernambuco está incrustada na poética cabralina como Lisboa e seus 

arredores estão em Cesário Verde. Essa concepção de uma dada realidade considera como 

plausível aquilo que é visto, observado pelo poeta. Logo, Pernambuco é mais significativo 

do que o Brasil porque é objeto de uma experiência pessoal do poeta. E na relação com este 

o primeiro se ergue enquanto elemento metonímico. Isto é, ao falar de Pernambuco o poeta 

tem no seu horizonte o Brasil. Assim, Pernambuco, e por extensão o Brasil, diz respeito à 

sua identidade cultural. Compõe parte de sua história, e diante disso não há como se esquivar. 

Essa constatação é uma de suas ideias fixas, por isso é possível percebê-la em várias 

entrevistas, como por exemplo, na de 1981, concedida a Miguel de Almeida, pela Folha de 

São Paulo: 
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Eu nunca tive vergonha de dizer que sou nordestino. E também nunca tive 

vergonha de dizer que minha literatura é nordestina, regional. Afinal, todos 

os meus temas, os temas tratados na minha poesia, são nordestinos, 

motivos tirados de lá. (...) Eu faço questão de valorizar a minha origem. E 

luto para que as suas diferenças em relação aos demais lugares jamais 

desapareçam. (...) Eu não conheço nenhum brasileiro. Você conhece? Eu 

conheço, sim, um pernambucano, um paulista, um carioca (MELO NETO, 

1981, apud ATHAYDE, 1998, p. 64).  

 

É preciso enfatizar que a consciência moral e ética ligada ao seu lugar de origem não 

surge logo nas primeiras obras. Somente a partir da década de 1950 é que o poeta irá voltar-

se para sua realidade local, mesmo residindo fora do país. Logo, as obras publicadas a partir 

dessa década terão outro teor. À preocupação com o fazer, já visível desde as primeiras 

publicações, junta-se a preocupação de teor ético e moral com a sua realidade; acentua-se, a 

partir daí, a chamada poesia de caráter transitivo e intransitivo, nos termos de João Alexandre 

Barbosa (2002). No primeiro capítulo, procuramos demonstrar que havia uma preocupação 

com a incorporação do mundo ao seu fazer poético antes da década de 1950, apesar de o 

elemento humano ainda não figurar completamente, todavia, essa consciência, apesar de 

latente, não havia adquirido a forma que o poeta desejava. 

A partir de O cão sem plumas, esse desejo se concretiza plenamente. Nas palavras do 

crítico Gilberto Mendonça Teles (2007, p.43): “O poema assinala uma nova vertente (ou 

uma nova água) na criação poética de João Cabral de Melo Neto, que se voltou para a miséria 

das populações ribeirinhas do rio Capibaribe.”  Em entrevista ao Jornal do Brasil, o poeta 

explica a gênesis de O cão sem plumas: 

 

Quem ler os primeiros poemas publicados não encontrará Pernambuco, 

que só começou a existir em O cão sem plumas, livro de 1950. Tinha trinta 

anos  - escrevo desde os 20 – quando em Barcelona folheava no Consulado 

uma revista econômica. Lá descobri que a expectativa de vida no Recife 

era de 28 anos e na Índia, de 29. Impressionado com este dado, 

Pernambuco, de repente, apareceu na minha poesia (MELO NETO, 1970, 

apud ATHAYDE, 1998, p. 67). 

 

O espanto do poeta deve-se ao fato de que a elite brasileira organizava chás 

beneficentes para ajudar a Índia quando em seu próprio país a realidade era até mais cruel. 

Nesse sentido, o desconhecimento do poeta junta-se ao dos próprios brasileiros e essa 

constatação gera no escritor o desejo de dar a conhecer a realidade local. Junte-se a isso o 

fato de que o poeta experencia um momento conturbado na Espanha, todavia muito 

produtivo e enriquecedor. Trata-se da ditadura franquista, responsável por fazer silenciar 

muitas vozes contrárias ao regime. João Cabral é diplomata em Barcelona e acompanha a 
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luta dos intelectuais que, mesmo sob forte repressão, encontram formas para publicar suas 

obras. Conforme Fernanda Galve (2016, p. 256):  

 

A preocupação tanto de João Cabral quanto dos artistas espanhóis era a de 

produzir uma arte de transformação do tradicional. Uma arte que buscasse 

mudanças, em alguns momentos, de maneira didática e que apresentasse o 

indivíduo frente à situação política e social de uma nação regrada por 

proibições. Esses artistas, de certo modo, são uns “revolucionários” das 

linguagens e das expressões estéticas e éticas que produzem. Falam e 

pensam o mundo por novos ângulos e se preocupam com o indivíduo, com 

a sociedade, propondo uma revolução do olhar pela arte.  
 

Por fim, há a simpatia velada do poeta pelas ideias comunistas. Para Fiuza é esse último 

dado o responsável para que o poeta se voltasse para a representação explícita de uma dada 

realidade social e regional.  

Se a Espanha enfrentava um regime ditatorial, o Brasil estava passando por momentos 

de intensas transformações. A década de 1950 é assinalada pelo final do governo de Getúlio 

Vargas, que comete suicídio em 1954, e pela eleição de Juscelino Kubitschek, que promete 

acelerar o desenvolvimento do Brasil. É um período marcado pelo otimismo e pela liberdade 

de expressão, pela influência da indústria do cinema e da música, pelo aumento crescente da 

escolarização e pelos festivais de música brasileira que revelaram grandes talentos. Nesse 

período há também uma aceleração do crescimento com a entrada de empresas estrangeiras 

e o fortalecimento da indústria de eletrodomésticos, que gera uma onda de consumismo na 

classe média. Outrossim, é o momento em que ocorre uma reconstrução das ideias 

comunistas no país a partir da ação de intelectuais como Jorge Amado, Carlos Marighella e 

Graciliano Ramos, dentre outros. Esse boom na economia, nas artes e na política sofrerá uma 

freada brusca a partir da década de 1960. Os intelectuais ou simpatizantes do comunismo 

passam a ser perseguidos, torturados, exilados e até mortos. Diante disso, a clandestinidade 

do partido comunista e de seus adeptos passa a ser a única possibilidade de existência.  

João Cabral, apesar de não ser filiado ao partido, também sofre represálias, 

principalmente depois de ser denunciado por um de seus colegas de trabalho, Mário Calábria, 

que faz a denúncia a partir da receptação de uma carta escrita pelo poeta e endereçada ao 

embaixador Paulo Cotrim Rodrigues Pereira, na qual o convida a escrever um artigo em uma 

revista do Partido Trabalhista Inglês. Na carta, o poeta pernambucano solicita ao amigo que 

apresente uma análise da situação econômica brasileira, disputada por mercados 

estrangeiros. 

É preciso destacar que essa preocupação sobre os rumos do capitalismo no país e seus 



156 

desdobramentos não é exclusiva de um grupo reduzido de intelectuais. Conforme Vavy 

Pacheco Borges (1998, p.172-173):  

 

Em especial a partir dos anos 50, emergiu com força e se generalizou pela 

sociedade uma discussão sobre os rumos do capitalismo no país, sobre a 

questão da “pobreza”, do que para muitos aparecia como “atraso”, 

“terceiro-mundismo”, “subdesenvolvimento”; as propostas do 

desenvolvimento nacional procuravam conquistar a opinião pública, 

sobretudo devido ao retorno do debate político com as eleições; a 

industrialização aparecia como solução para o desenvolvimento 

econômico da nação brasileira. Grandes ensaios de História do Brasil 

foram elaborados (...); revistas debatiam esses problemas sobretudo no seio 

da esquerda, como a Revista da Civilização Brasileira e a Revista 

Brasiliense (grifos da autora).  

 

Logo, o pedido feito por João Cabral se irmana ao desejo de muitos intelectuais de 

colocar em discussão os problemas do Brasil. A essa preocupação junta-se o anseio de 

produzir uma obra que tenha algum comprometimento, mas sem deslumbrar a personalidade 

do artista. Isto é, sem tornar a obra um panfleto. Para isso investe-se na linguagem. No caso 

cabralino, o desejo de tornar a obra parte daquilo que diz faz com que o conteúdo e a forma 

se unam em harmonia, como procuraremos demonstrar nas próximas páginas. 

Esse episódio trouxe consequências à vida profissional do poeta. Em 1964 seu nome 

figurou em uma lista constituída por onze diplomatas que deveriam ser cassados. Além de 

ser desligado temporariamente do cargo que exercia, na década de 1950, o poeta foi exposto 

em jornais da época como, no mínimo, um simpatizante do partido e por isso considerado 

um traidor. A situação só se reverteu por decisão do Supremo Tribunal Federal e pela ação 

do presidente Geisel que, em 1974, o promoveu a ministro de primeira classe.  

Uma vez que o nosso propósito é investigar o perfil do herói na poesia de João Cabral, 

além de O cão sem plumas também consideraremos O Rio ou a relação da viagem que faz o 

Capibaribe de sua nascente à cidade do Recife (1953); Morte e vida Severina (1954-1955) e 

“Festa na casa grande” (In: Dois parlamentos:1958-1960) que se irmanam sob vários 

aspectos. Fora a frequência dos tipos heroicos, esses poemas se aproximam pela extensão e 

pela presença do rio Capibaribe, que comparece em todos, exceto no último listado. Em 

contraponto a esses, optamos por convocar dois poemas curtos, quais sejam: “Na morte dos 

rios” e “Rios sem discurso” (in: Educação pela pedra, 1962-1965); e, por fim, “Pescadores 

pernambucanos” (In: Serial,1959-1961). Esse último é convocado porque contempla uma 

figura heroica recorrente na poética cabralina – os pescadores, sejam de rios ou de mangues. 

Os dois primeiros, porque estabelecem um contraponto com Morte e vida Severina e O rio, 

na medida em que se voltam para o campo da linguagem. Desta forma, as imagens do homem 
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e do rio se aproximam do poeta e da poesia, respectivamente. 

Para além de identificar os traços desses heróis, também apontaremos convergências 

e divergências entre eles. Por fim, convocaremos os perfis da obra verdiana contrapondo-os, 

com o fito de estabelecer as aproximações e distanciamentos entre os dois poetas no que diz 

respeito à incorporação do mundo em suas poesias por meio da representação de tipos sociais 

marginalizados. Se, no primeiro capítulo, acompanhamos a produção cabralina de Pedra do 

sono à Psicologia da composição – a fim de demonstrar a presença do homem em sua poética 

– agora, o que nos impulsiona é o desejo de identificar a paisagem humana, mas a partir de 

um elemento em especial: o heroísmo moderno. Por isso não nos interessa acompanhar toda 

a produção do poeta pernambucano a partir da década de 1950; apenas aquela que contempla 

os perfis heroicos. Feitas essas advertências, passemos ao estudo do corpus selecionado. 

Comecemos com O cão sem plumas em contraponto ao poema “Na morte dos rios”, 

publicado na obra A educação pela pedra (1962-1965). As razões para essa leitura 

comparativa são o fato de que ambos os poemas apresentam a figura do herói – o homem 

sertanejo espoliado e marginalizado socialmente. Além disso, por serem escritos em 

momentos diversos – o primeiro na década de 1950 e o segundo na década seguinte -, esses 

dois poemas indicam que a preocupação com o social, a partir da década de 1950, torna-se 

uma constante na poética cabralina. Todavia, é preciso enfatizar que não se trata de poesia 

panfletária. Na poética cabralina, o “como dizer” é tão importante quanto “o que dizer”. 

O cão sem plumas é o primeiro momento da poesia cabralina de abertura para a 

representação explícita de uma realidade social e regional. Com essa obra João Cabral 

consolida uma poética pautada no entrelaçamento entre discurso poético e espaço 

referencial. E corroborando o crítico Antonio Carlos Secchin (1999), essa relação se 

constitui no modo de o poeta trabalhar com o elemento referencial: “Por outras palavras: o 

curso do rio Capibaribe (“o cão sem plumas”) será representado por um discurso que buscará 

na forma do objeto-rio o modelo de sua enunciação” (SECCHIN, 1999, p.71).  Nesse sentido, 

a paisagem nordestina desempenhará papel fundamental, já que será por meio dela que o 

sujeito falará (GANDOLFI, 2012).  

Distante da poesia panfletária, o que se vê é um poema no qual a participação política 

se faz “no e enquanto poema” (SECCHIN, 1999, p.71), evitando assim o emprego de 

mensagens apelativas e político-partidárias. Desta forma, há uma perfeita sintonia entre o 

modelo de representação do Capibaribe e a condição de seus moradores. Isto é, a carência 

constatada em seus heróis é utilizada como suporte para representar o rio e suas adjacências. 

Para Marta Peixoto (1983, p. 85), obras como O cão sem plumas, O rio e Morte e vida 
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severina revelam “[...] o esforço de fazer com que as palavras pareçam ser motivadas por 

aquilo que dizem, de modo que a natureza arbitrária e convencional do significante na 

linguagem cotidiana dê lugar à relação necessária entre significante, significado e referente.” 

Para que essa relação entre em sintonia, o poeta opera uma mudança no discurso, 

tornando os vocábulos portadores de outros sentidos, distanciando-os dos sentidos-clichê ao 

mesmo tempo em que aproxima palavras de campos semânticos diferentes, ampliando, 

assim, por meio da técnica da exemplificação, os modos de dizer. Logo, a preocupação com 

a linguagem torna-se tão recorrente quanto com o conteúdo a ser veiculado. Junta-se a isso 

o desejo de fazer uma poesia que pudesse alcançar a todos, que fosse compreensível, enfim, 

que chegasse, de fato, até o leitor. Tem-se aí, conforme Yokozawa (2014), um paradoxo que 

se encontra na base da alta poesia social, já que denuncia uma realidade por meio de uma 

poesia inacessível a um público mais amplo. Nesse sentido, O cão sem plumas se constitui 

em um poema que seleciona seus leitores, dada a linguagem que utiliza. O mesmo não se 

pode dizer de O Rio e Morte e vida severina que apresentam uma dicção mais acessível ao 

leitor mediano, ainda que a preocupação com a intransitividade esteja presente.   

Segundo Yokozawa (2014), em O Rio o poeta emprega recursos que asseguram uma 

maior proximidade com o leitor, tais como a eleição de um elemento mineral enquanto 

sujeito do discurso e a construção de uma poesia-prosa. Além disso, a ênfase na informação 

semântica bem como a “fatura do verso, as escolhas sintáticas e lexicais” tornam O Rio um 

poema de fatura mais simples, embora não seja tão conhecido quanto Morte e vida severina, 

talvez porque esse último tenha contado com a ajuda da mídia. A adaptação para a tevê foi 

fundamental para popularizar a obra bem como o seu autor.  

Em linhas gerais, duas são as preocupações do poeta nesse período: ao mesmo tempo 

em que se volta para uma dada realidade local e que busca traduzi-la, sem que a palavra se 

torne espelho imediato daquilo que reflete, há o desejo de se fazer comunicável. Isto é, de 

alcançar o leitor – preocupação que ele formula em uma clássica palestra: “Da função 

moderna da poesia” (tese apresentada ao Congresso de Poesia de São Paulo, em 1954). 

Assim, corroborando Yokozawa (2014), João Cabral se destaca entre os poetas brasileiros 

modernos no que diz respeito à preocupação com a comunicação da palavra poética, num 

período em que o distanciamento entre poesia e homem comum era muito perceptível.  

Em “Da função moderna da poesia”, João Cabral chama a atenção para o fato de que 

o poema moderno se distanciou tanto do cotidiano do leitor que para encontrá-lo faz-se 

necessário um esforço desmedido. Diante disso, o poeta e crítico sugere a aproximação entre 

a poesia moderna e os meios de comunicação, como o rádio, o cinema e a televisão. Outra 
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possibilidade para tornar a poesia moderna mais acessível ao cotidiano dos homens comuns 

seria o emprego de gêneros recorrentes à literatura oral, tais como o poema narrativo, a 

anedota, a canção popular e a poesia satírica, que caíram em desuso ou se degradaram em 

gêneros não-poéticos.  Para João Cabral, a poesia moderna carece de sua função social de 

comunicação e a inexistência dessa consciência por parte do poeta pode comprometer a 

sobrevivência de ambos: a da poesia e a do próprio poeta.  

Quando consideramos o tríptico do rio, percebemos o quanto o poeta pernambucano 

procurou efetivar aquilo que defendia. Em outras palavras, se O cão sem plumas está sob a 

fatura da intransitividade mais do que da transitividade, o mesmo não se pode dizer de O rio 

e Morte e vida severina. Isso porque esses poemas se apresentam com objetivos diferentes 

de leitura: enquanto o primeiro exige uma leitura de gabinete, os dois últimos são mais 

adequados à leitura de auditório. Nas palavras de Solange Fiuza Yokozawa, (2014, p. 197): 

“não se trata de pressupor uma hierarquia entre esses dois modos, mas de reconhecê-los 

como frutos de intenções distintas do autor, as quais implicam maneiras diversas de recepção 

junto ao leitor.”   

Para Yokozawa (2014), é difícil, considerando o quadro geral da produção poética 

cabralina, não constatar uma contradição em sua poética, qual seja, a de que o poeta, apesar 

de se preocupar com a comunicação da palavra poética e de seu papel a desempenhar nesse 

processo, não tenha conseguido se esquivar da chamada poesia difícil, uma vez que a 

meditação no interior de seus poemas sobre o oficio poético tenha sido temática recorrente 

em sua obra, redundando, assim, “em uma poesia  difícil, destinada, sobretudo, a outros 

produtores e críticos de poesia” (2014, p. 201). Feitas essas considerações passemos à leitura 

atentiva dos poemas.  

 

3.2 O cão sem plumas e “Na morte dos rios”: a encenação do herói em vias de 

desumanização 

 

Em O cão sem plumas (1949-1950) e “Na morte dos rios”, o entrelaçamento entre o 

rio e o homem é o ponto fulcral dos poemas. Nos dois, percebe-se a presença do homem e 

do rio. O primeiro é o rio Capibaribe e o segundo está localizado no Alto Sertão. Portanto, 

fala-se do Nordeste e do homem que o habita. Enquanto o primeiro é mais extenso, o segundo 

é assinalado pela concisão de ideias e de estrofes. Emprega-se, portanto, a capacidade 

máxima da síntese, da linguagem econômica e do aparato discursivo eficiente.  

Se “Na morte dos rios” pode ser considerado um poema curto, o mesmo não se pode 
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dizer de O cão sem plumas, que é constituído por quatro partes irregulares, já que a primeira 

tem 15 estrofes; a segunda, 13; a terceira, 14 e a última apresenta apenas 9 estrofes. Cada 

parte está identificada por um título que, além de contribuir com a delimitação do lugar e 

das personagens, é fator determinante na construção do perfil da personagem heroica.  

Nos dois poemas, rio e homens estão sujeitos a determinadas situações, sendo 

irmanados por elas. Daí o discurso implícito de que a união entre eles é inevitável, dada as 

condições às quais estão sujeitos e a afinidade que constroem. Tanto no primeiro poema, 

quanto no segundo, a morte é o elemento constante – morte do rio, morte do homem –, mas, 

antes que ela ocorra, o homem é reduzido à mais desprezível das criaturas – a um verme – 

isto é, ele se torna menos homem frente aos seus semelhantes. Isso explica em parte a 

empatia denunciada tanto nesses poemas quanto em O rio (1953). 

Para definirmos o perfil do herói na poética cabralina é preciso voltar os olhos para a 

parte II de O cão sem plumas, na qual o poeta se ocupa da paisagem humana. Depois de 

descrever a paisagem do rio Capibaribe, sendo essa marcada por várias imagens que são 

reelaboradas no interior do discurso, a partir do princípio de amostragem, definido por 

Nelson Goodman (2006), o eu narrador volta-se para o homem que habita suas margens. Se 

na I parte ao rio é agregada a imagem do cão sem plumas, agora tem-se o homem sem 

plumas. Desta forma, a paisagem dada a ver na I parte será ampliada, por meio da 

apresentação de mais um elemento que em tudo se aproxima do rio.  

 

                II 

                                  (Paisagem do Capibaribe) 

 

                                  §     Entre a paisagem 

o rio fluía 

como uma espada de líquido espesso. 

Como um cão 

humilde e espesso. 

 

                                  §      Entre a paisagem  

(fluía)  

de homens plantados na lama;  

de casas de lama  

plantadas em ilhas 

coaguladas na lama; 

paisagem de anfíbios 

de lama e lama. (MELO NETO, 2007, p.84) 

 

Deste modo, o rio partilha com o homem propriedades como a sujeira, a negritude e a 

estagnação. Logo, a paisagem do rio é definida a partir de um cenário em que a lama se 
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constitui elemento essencial. A abundância dela não é sinônimo de fartura, prosperidade, ao 

contrário. O que se deseja enfatizar, por meio da repetição exaustiva desse vocábulo, é a 

carência, a pobreza, a miséria dos homens que constituem a “paisagem anfíbia”. Outro 

detalhe que chama a atenção é a presença do sinal de parágrafo, posto ao lado de cada estrofe.  

Esse sinal, conforme o próprio poeta adverte em uma missiva endereçada ao amigo Ledo 

Ivo, é importante e deve ser levado em consideração na leitura da obra. Por meio dele sugere-

se a aproximação da prosa.  

Depois de apresentar a figura heroica, o eu narrador se ocupa de sua descrição. E, para 

realizar esse feito, lança mão de imagens que reforçam a ideia de carência, de falta. Logo, o 

cão sem plumas/homem sem plumas está inscrito sob a fatura da miséria. Todavia, não se 

trata da miséria momentânea, fruto de um negócio malfadado, por exemplo. O estado de 

penúria no qual o homem sem plumas se encontra é tão intenso que o signo linguístico 

precisa ser reelaborado: 

 

§         Como o rio 

            aqueles homens 

             são como cães sem plumas 

             (um cão sem plumas 

             é mais  

             que um cão saqueado,  

             é mais 

             que um cão assassinado. 

 

§           Um cão sem plumas 

             é quando uma arvore sem voz. 

            É quando de um pássaro 

             suas raízes no ar. 

             É quando a alguma coisa 

             roem tão fundo até o que não tem).  (MELO NETO, 2007, p.84) 

 

Esse homem, vítima das injustiças sociais, carece tanto de condições materiais como 

de dignidade, de respeito e de oportunidades. Dele foram retirados os direitos básicos, como 

o direito a uma vida digna e à liberdade. Logo, o poema se ergue como um alerta para a 

precarização da vida humana, que frente ao capitalismo desregrado, se torna cada vez mais 

insignificante. Esses homens, assim como as figuras heroicas da poesia verdiana, são 

destituídos de qualquer benesse. Todavia, em Cesário Verde, a compaixão e a piedade são 

visíveis na voz lírica. Em O Cão sem Plumas não há esses sentimentos. Assim, 

diferentemente de Cesário Verde, João Cabral não demonstra a menor compaixão por seus 

heróis. Prova é o humor presente em muitos poemas.  
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No caso da poesia cabralina, a paisagem humana se irmana à natural e à artificial para 

melhor traduzir a condição de sujeito vilipendiado a que o herói é submetido. Desta forma, 

o herói vai assimilando traços do lugar que habita, tanto de ordem natural quanto artificial, 

confundindo-se, assim, com a paisagem local: 

 

§     O rio sabia  

        daqueles homens sem plumas.  

        Sabia  

       de suas barbas expostas,  

        de seu doloroso cabelo  

        de camarão e estopa.  

 

§       Ele sabia também 

         dos grandes galpões da beira do cais  

         (onde tudo 

         é uma imensa porta 

         sem portas)  

         escancarados  

         aos horizontes que cheiram a gasolina.   

 

§       E sabia 

         da magra cidade de rolha,  

         onde homens  ossudos, 

         onde pontes, sobrados ossudos, 

         (vão todos   

         vestidos de brim)  

         secam  

         até sua mais funda caliça. (MELO NETO, 2007, p.84-85) 

 

 O resultado é uma poesia que busca nas coisas a representação daquilo que fala. Ou, 

nas palavras de Marta Peixoto (1983, p.88), uma “poesia condicionada pela realidade física 

e social dos objetos que ela descreve.” Condicionamento esse que se revela tanto no campo 

do significante quanto no do significado. Do saber do rio emerge a certeza de que tanto a 

paisagem natural quanto a artificial estão ligadas à paisagem humana. Ou melhor, são as 

primeiras que definem a última de tal forma que se torna impossível pensar em uma sem ter 

a outra em mente. Essa sintonia torna a poesia cabralina uma extensão do mundo de que fala, 

já que também a linguagem se torna uma extensão do significado. No processo de construção 

do poema, alguns recursos são fundamentais. Além do sinal de parágrafo para o qual já se 

chamou a atenção, existem os parênteses. 

Esse recurso empregado pelo poeta é indício de que à expressão serão incorporados 

novos traços, de forma a indicar que, assim como o rio, o homem é uma amostra do símile 

já apresentado. Dito de outro modo, tanto ao rio quanto ao homem se cola a imagem do cão 
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sem plumas, porque há a partilha de certas propriedades. Todavia, enquanto amostras esses 

dois elementos não são idênticos, uma vez que o rio encontra saída para os dilemas que 

enfrenta. O homem, não. 

 Por meio desse recurso estilístico fica nítida a ideia de que ao homem sem plumas 

falta tudo, até aquilo que poderia ter. Essa ausência acentua o quanto o homem é usurpado, 

explorado, vilipendiado, já que dele retiram-se todas as possibilidades, qualquer 

oportunidade de mudar sua realidade. Nesse sentido, o cão sem plumas/homem sem plumas 

se aproxima do cassaco de engenho, com o qual partilha a condição de sujeito vilipendiado 

e marginalizado. Todavia, nem tudo está perdido e o rio sabe muito bem disso. Aliás, o rio 

detém uma sabedoria acerca desse homem que nenhum outro ser parece acumular. A 

cumplicidade entre ele e o homem é de tal maneira profunda que até a força que o homem 

sem plumas desconhece o rio é capaz de enxergar. Além disso, o rio conhece bem a paisagem 

que o cerca – tanto a humana/natural quanto a artificial.  

Este conhecimento é constituído por uma sabedoria que implica cumplicidade e 

empatia, que traduz um sentimento de irmandade responsável por fazer o rio se sentir e se 

colocar no lugar de outrem, projetando-se nesse homem e constituindo-se a partir dele.  

Mas esse entrelaçamento necessário ao homem para manter a chama da vida lhe trará 

prejuízos. Do enlace entre o homem e o rio surgirá um homem aquém dos seus semelhantes. 

Logo, no rio, o homem perde-se de si mesmo, da sua essência, tornando-se, assim, menos 

homem: 

 

                              §          Porque é na agua do rio  

 que eles se perdem 

 (lentamente  

e sem dente). 

Ali se perdem 

(como uma agulha não se perde). 

Ali se perdem 

 (como um relógio não se quebra). 

 

                               §        Ali se perdem 

  como um espelho não se quebra. 

 Ali se perdem 

 como se perde a agua derramada:  

 sem o dente seco  

 com que de repente  

 num homem se rompe 

 o fio de homem.  
 

                             §            Na água do rio,  

                                           lentamente, 

                                           se vão perdendo  
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                                           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, 2007, p.85- 86) 

 

Nas águas do Capibaribe, tal como ocorre em “Na morte dos rios”, o homem perde 

toda a sua humanidade, rompe-se nele o fio de homem. Logo, a situação desse homem é 

incomparavelmente pior do que daquele que ficou no sertão. Isto é, do amalgamento entre 

um elemento mineral e um animal emerge um ser que se distancia do homem em geral, 

porque mais resistente e mais aviltado, o que significa dizer menos homem.  Isso porque o 

homem que habita as margens do Capibaribe e é representado no poema é o pescador de 

caranguejo, é o morador das casas de palafitas, é o homem da cidade, mais precisamente o 

homem do Sertão que foi para a cidade fugindo da seca ou das condições adversas de 

trabalho e, na cidade, às margens do Capibaribe, encontrou uma “seca” simbólica pior do 

que aquela que deixou para trás. Nesse sentido, o ser que brota dessa combinação torna-se 

difícil de ser medido. Para o eu narrador, do amálgama entre a paisagem humana e a mineral 

formou-se um homem até então desconhecido, já que: 

 

                            §          Na paisagem do rio 

                                        dificil é saber 

                                        onde começa o rio; 

                                        onde a lama  

                                        começa do rio; 

                                        onde a terra 

                                        começa da lama; 

                                        onde o homem, 

                                        onde a pele 

                                        começa da lama; 

                                        onde começa o homem 

                                        naquele homem. 

 

                             §          Difícil é saber  

 se aquele homem 

 já não está 

 mais aquém do homem;  

mais aquém do homem  

ao menos capaz de roer  

os ossos do oficio; 

 capaz de sangrar 

 na praça;  

capaz de gritar 
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 se a moenda lhe mastiga o braço; 

 capaz  

de ter a vida mastigada  

e não apenas 

 dissolvida  

 (naquela água macia 

 que amolece seus ossos 

 como amoleceu as pedras). (MELO NETO, 2007, p.86-87) 

 

Nas estrofes supracitadas, o eu narrador reforça os traços do perfil desse herói, o 

homem sem plumas – que migrou para a cidade, que teve sua vida dissolvida, que se 

misturou à lama do rio, que foi reduzido a uma paisagem de anfíbios, que é um morto em 

vida, que adquiriu gestos defuntos, que perdeu a capacidade de falar, que está mais aquém 

do homem que permaneceu no sertão, o qual é ao menos capaz de sangrar na praça, capaz 

de gritar se a moenda lhe mastiga o braço. A conclusão a que se chega é a de que o homem 

do sertão, ao migrar para a cidade, perdeu sua identidade, sendo tragado pela cidade que é 

indiferente à sua dor.  

Logo, sua chance de melhora se esvai, é ilusória, uma vez que a situação de que foge 

torna-se mais grave no ambiente citadino. Portanto, o homem sem plumas torna-se um 

espectro do homem, uma sombra. Sendo marcado pela negatividade, esse herói se ergue 

como um derrotado sob todos os aspectos. Ele não pode contar com ninguém. É um excluído 

socialmente.   

A consciência dessa rede de marginalização e exclusão social se traduz num processo 

de aprendizagem tanto para o leitor quanto para o poeta. Conforme o crítico João Alexandre 

Barbosa (2002, p.299):  

 

Não há dúvida de que por todo esse processo passa um sentido de 

aprendizagem que é tanto do poeta com os objetos da realidade (chamem-

se experiências cotidianas, literatura, artes visuais, poetas, pintores, 

arquitetos, toureiros, etc.), quanto do leitor desta poesia que vai, à medida 

em que recompõe a sua experiência com a linguagem da poesia, 

incorporando interpretações e análises que, todas, formam o conjunto de 

uma incessante meditação crítica. 

 

Já em “Na Morte dos Rios”, tem-se a figura do sertanejo nordestino que 

está/permaneceu no Alto Sertão. O poema é constituído por duas estrofes irregulares, sendo 

a primeira de seis versos e a última de dez, somando um total de dezesseis versos. Essa 

matemática é aplicada rigorosamente nos quarenta e oito poemas que constituem A educação 

pela pedra. Vale destacar que, além dos poemas com dezesseis versos, há os mais longos, 

constituídos por vinte e quatro versos. Todos eles são perpassados por dois níveis da 
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realidade (BARBOSA, 2008).   

“Na morte dos rios” se constitui a partir de imagens duais: o rio e o homem, que em 

determinado momento se entrecruzam e, dada as condições, se transformam, tornando-se 

partes de um todo. Esta unidade se dá na luta pela conservação da vida e, é claro, no destino 

em comum que lhe são traçados, isto é, na morte. Para melhor compreender essa hipótese, 

vamos considerar o poema parte por parte. 

Na primeira estrofe, apresentam-se o tempo e a causa dessa unificação forçada. É 

quando o rio seca, isto é, quando a seca assola o Sertão, que o fenômeno nos é revelado. Para 

proteger o leito do rio, ergue-se uma vegetação que, como uma mãe zelosa, o envolve, 

afastando-o dos possíveis predadores: 

 

Desde que no Alto Sertão um rio seca, 

a vegetação em volta, embora de unhas, 

embora sabres, intratável e agressiva, 

faz alto à beira daquele leito tumba. 

Faz alto à agressão nata: jamais ocupa 

O rio de ossos areia, de areia múmia. (MELO NETO, 2007, p.310-311) 

 

Às imagens utilizadas para traduzir a ideia de morte – “tumba”, “ossos” e “múmia”, 

que caracterizam as condições do leito do rio, sendo, portanto, neologismos de função – o 

poeta contrapõe termos adjetivados: “de unhas”, “sabres”, “intratável” e “agressiva”, que 

traduzem as ideias de força, valentia e coragem associadas à vegetação. Em outras palavras, 

o rio outrora cheio de vigor, agoniza, dada a ausência de água; a areia que lhe fica à mostra, 

imagem do esqueleto do rio, é também descrita por meio de substantivos que em tudo 

lembram um túmulo, um sepulcro ao céu aberto.  Essa estrofe é constituída por dois períodos, 

sendo que o segundo fecha-se com um vaticínio: “faz alto à agressão nata: jamais ocupa/ o 

rio de ossos areia, de areia múmia”. Estabelece-se aí o desejo de mantê-lo a salvo; tal como 

príncipe protegido em fortaleza, o rio permaneceria resguardado, se não fosse a invasão do 

homem. 

As estrofes se organizam em torno de dois movimentos. Se a primeira é marcada pelo 

ato de proteção, sendo esse reforçado pelo advérbio jamais, a segunda ergue-se, a partir da 

ação de ocupação feita pelo homem, o que faz cair por terra o projeto de fortaleza 

intransponível. E a estratégia utilizada pelo poeta para revelar essa invasão é marcada pela 

quebra da expectativa do leitor. Ao retomar o primeiro verso da primeira estrofe, o leitor tem 

a impressão de que o vaticínio irá prevalecer, hipótese que se desfaz no segundo verso, por 

meio do anúncio, sem rodeios, de que a fortaleza foi invadida: “o homem ocupa logo a 

múmia esgotada”. E os versos seguintes (do 6º ao 8º) nos informam a razão da ocupação. 
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Esse informe é feito por meio de um elemento metonímico que se repete em três construções 

paralelísticas:  

 

[...] com bocas de homem, para beber as poças 

que o rio esquece, e até a mínima água; 

com bocas de cacimba, para fazer subir 

a que dorme em lençóis, em fundas salas; 

e com bocas de bicho, para mais rendimento 

de seu fossar econômico, de bicho lógico. (MELO NETO, 2007, p.311) 

 

Essas construções indicam a involução do homem que, frente à luta pela sobrevivência, 

vai, aos poucos, se adaptando à nova realidade (bocas de homem/bocas de cacimba/bocas de 

bicho), sendo essa marcada pela degradação humana, fruto das desigualdades sociais.  

Sabe-se que a seca no Nordeste é um problema de longa data, que durante muitos anos 

esteve associado, erroneamente, aos problemas naturais. Hoje, tem-se consciência de que o 

problema não está associado apenas aos fatores climáticos. A questão é, sobretudo, social. 

Nem todas as pessoas que vivem nessa região sentem os efeitos devastadores da seca, apenas 

aquelas que são oriundas das classes baixas. Desta forma, a situação retratada é infame, vil 

e humilhante. Da categoria de homem, o ser descrito desce, paulatinamente, à categoria de 

bicho, mas de um “bicho lógico”, porque emprega a racionalidade matemática para fazer 

multiplicar o mínimo de que dispõe.  

A água elemento indispensável para todo ser vivo. A sofreguidão com que o homem 

absorve esse bem revela o quanto ele é dependente dela e estabelece, ao mesmo tempo, outra 

relação com o rio. Não é na condição de homem que esse ser e o rio se entrecruzam, o  

que poderia sugerir uma superposição do homem em detrimento do rio. É na condição de 

animal e os dois últimos versos estabelecem a categoria desse animal: “Verme de rio, ao  

roer essa areia múmia, / o homem adianta os próprios, póstumos.” (MELO NETO, 2007, 

p.311) 

Ao empregar um termo apoético, o poeta evoca uma série de imagens que não foram 

ditas, mas que estão imbricadas ao texto, assim também como recorda outros textos retidos 

na memória do leitor, como, por exemplo, a poética de Augusto dos Anjos – um dos poetas 

brasileiros admirados por Cabral. Também reforça a condição de rebaixamento a que o 

homem foi exposto, durante a luta pela conservação da vida. Rebaixamento esse que implica 

prejuízo ao homem, já que desse contato surgirá, como se constatou em O cão sem plumas, 

um homem diferente dos habitantes do centro da cidade e até do Sertão de onde ele veio, um 

homem menor que seus pares, dada a situação degradante a que precisa se sujeitar para 

sobreviver. 
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Logo, o contato com o rio – consequência da seca que assola o sertão – expõe o homem 

à sua condição mais vil. Condição essa que assinala a morte da anterior, tanto para o homem 

quanto para o rio, o que significa dizer que tanto o homem quanto o rio tornam-se outros a 

partir desse entrelaçamento. Tornam-se menores que outros homens e outros rios, dada a 

realidade que enfrentam. 

Percebe-se que o último verso sintetiza a ideia expressa pelo título. Não apenas da 

morte dos rios que o sujeito poético deseja falar. É também da morte do homem, já que rio 

e homem tornam-se um só. Estão ligados pela ordem natural das coisas. Essa ordem implica 

também o desejo de resistir à imposição do fado, cada um à sua maneira. Assim, o rio e o 

homem lutam pela sobrevida. E nessa luta um fenômeno nos é revelado: a condição de verme 

que transcende à humana e que remonta à ancestralidade do homem. É como se o homem, 

nesse ato, involuísse.  Logo, a seca não apenas fragiliza o homem como também o rio. Além 

disso, ela expõe o homem às condições subumanas. Na luta pela sobrevida, perde-se a 

dignidade humana. Seria diferente se esse homem não fosse um marginalizado.  

Portanto, tanto em O cão sem plumas quanto em “Na morte dos rios”, o perfil do herói 

é assinalado a partir do rio e da relação que estabelece com ele. Esse homem está aquém dos 

demais homens, já que é vítima das desigualdades sociais. Ele é devorado por um sistema 

desigual e excludente, daí a sua identidade ser assinalada pela negatividade, pela ausência 

de oportunidades e pela miséria que o assola.   

A ideia de que é inútil fugir ao fado social – reforçado pela ideia de morte –, implícita 

em “Na morte dos rios”, também está presente em outro poema de João Cabral. Trata-se de 

Morte e vida Severina (1956), o poema mais popular do autor de A Educação pela pedra. 

Severino sai de sua terra natal para fugir do seu destino e, ao chegar à cidade de Recife, 

descobre que, durante todo o tempo, esse o acompanhou. Além da inevitabilidade da morte 

– seja ela social ou física –, há a denúncia da marginalização do homem, retirante nordestino, 

vítima da ausência de políticas públicas bem como da exploração dos mais fortes. 

Diferentemente do poema em tela, o tom que prevalece no final é de esperança, de defesa da 

vida, ainda que mirrada e frágil. Trata-se de um auto de Natal, logo, a mensagem de 

esperança tende a prevalecer, ainda que a realidade social aponte para outra direção. 

 

3.3 O perfil do herói em Morte e vida Severina e “Festa na casa-grande” 

 

Se em O Cão sem Plumas e “Na morte dos rios” o herói é o sertanejo que deixou o 

sertão ou que desejou lá permanecer - apesar de não fazer diferença, uma vez que, tanto no 
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Alto Sertão quanto às margens do rio Capibaribe, a situação de miséria e marginalização 

social prevalece – também em Morte e vida severina (1956) e em “Festa na casa-grande” 

(1961), constata-se a presença do sertanejo nordestino, que, em última instância representa 

o homem brasileiro em geral, dado os conflitos que enfrenta e os traços que o ligam a uma 

coletividade.  Os dois poemas pertencem ao período de maturidade técnica e artística de João 

Cabral (1956-1966). Neles evidenciam-se a função social da literatura bem como a figuração 

de um tipo heroico que emerge da marginalidade.  

Todavia, esse herói não está localizado nos centros urbanos, ou em seus arredores, 

como constatamos em O Cão sem Plumas; seu lugar é o sertão, a caatinga, a zona da mata, 

enfim, o campo. Apesar desse elemento diferenciador, essas personagens apresentam os 

traços de heroísmo. Tanto o Severino retirante como o cassaco de engenho, o pescador de 

mangues e o sertanejo de “Na morte dos rios” representam uma coletividade, estão à margem 

da sociedade e desempenham um papel mítico, uma vez que são sobreviventes de um sistema 

capitalista opressor, vivendo às margens do processo de modernização – razões suficientes 

para classificá-los como figuras heroicas. 

Assim, se Cesário Verde elege como heróis da sua poética, predominantemente, os 

trabalhadores da cidade (apesar de ele também destacar os trabalhadores do campo), o 

flâneur, o poeta – personagens típicos do século XIX, que viviam nas cidades ou em seus 

arredores e presenciavam as suas transformações – João Cabral volta-se para o sertanejo 

nordestino que, diante das situações adversas, desempenha várias profissões.  Mudam-se os 

postos de trabalho – antes costureiras, varinas, operárias, calceteiros, valadores, campônios 

e etc. Em João Cabral são os pescadores de mangues, os cassacos de engenho, os 

trabalhadores do eito, os pequenos agricultores e etc. – apesar disso, tanto na poesia de 

Cesário Verde como na de João Cabral, o heroísmo se revela nos marginalizados, nos 

miseráveis e explorados socialmente.  

Marshall Berman (1986, p. 139), ao afirmar que os homens modernos são heroicos, 

adverte que esse heroísmo se pauta em bases totalmente diferentes das tradicionais, uma vez 

que a modernidade é marcada pela mudança constante: “[...] a vida moderna do ano que vem 

parecerá e será diferente da deste ano; todavia, ambas farão parte da mesma era moderna. O 

fato de que você não pode pisar duas vezes na mesma modernidade tornará a vida moderna 

especialmente indefinível, difícil de apreender.” Assim, resguardadas as diferenças entre os 

tipos heroicos edificados por cada poeta, o que os ligará a essa identidade será a situação de 

marginalizados que eles assumem; são, portanto, amostras de heroísmo da poesia moderna 

e contemporânea. 
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Também é válido afirmar que esse heroísmo se configura a partir de outros 

paradigmas. Já não se canta o herói à moda de Homero ou Sófocles. Para Charles Baudelaire, 

há heroísmo no enfrentamento da vida mundana. Theodore de Banville (1958, apud 

BERMAN, 1986) afirma que Baudelaire aceitou o homem moderno com todos os seus 

defeitos, conferindo beleza ao mundano, ao cotidiano, ao mesmo tempo que desvelava a 

alma humana em sua plenitude, com seu desespero, misérias e ansiedade intrínsecas.  

Desta forma, o poeta de As Flores do mal (1857) fez epopeias ao avesso, uma vez que 

extraiu da vida sua qualidade épica, fazendo grande o ser amontoado nos subterrâneos da 

cidade em transformação, da mesma maneira que reconheceu o heroísmo no político, no 

homem de negócios e até nos patifes respeitáveis. O que eles têm em comum? O fato de que 

todos são apenas homens, têm fraquezas, mediocridades, podem ser mesquinhos e, de formas 

diferentes, lutam pela sobrevivência. Enfim, não são semidivinos, não têm a bênção dos 

deuses; estão lançados à própria sorte. Já Cesário Verde restringiu esse leque aos 

trabalhadores de seu tempo, incluindo aí a própria persona poética, conforme procuramos 

demonstrar no capítulo anterior.  

Diante disso vale a pena pensar, ainda que brevemente (e tendo no horizonte a poesia 

de João Cabral), em quem são os heróis que povoam a literatura brasileira do século XX. 

Para Euclides da Cunha, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, por exemplo, o herói de suas 

narrativas é o sertanejo, o homem que vive em condições desiguais e que enfrenta a vida 

buscando o melhor que ela pode oferecer. Como todo ser humano, ele tem defeito e algumas 

qualidades. Na poesia moderna, o herói pode ser tanto o “carregador de feira livre”, cantado 

por Manuel Bandeira, quanto a “lavadeira do Rio Vermelho”, personagem muito presente 

na poética de Cora Coralina. 

 Em João Cabral, conforme já destacamos, o heroísmo se apresenta na figura do 

sertanejo nordestino, que independente da profissão que ocupa – seja lavrador, coveiro, 

rezador, operário de fábricas, cassaco de engenho ou de usina, pescador nos mangues, etc., 

será sempre um sujeito marginalizado, destituído de bens e, às vezes, do poder de fala, como 

os homens sem plumas. Com o propósito de melhor conhecê-lo, pretendemos, a partir de 

agora, confrontar o perfil do herói que se ergue em dois poemas de João Cabral: Morte e 

vida severina e “Festa na casa-grande” (In: Dois parlamentos). 

Além de destacar os pontos convergentes e divergentes entre eles, é nosso propósito 

identificar as vozes que anunciam esses heróis, bem como o lugar de fala, ou a ausência 

desse lugar, fato verificado em “Festa na casa-grande”, já que o enunciador é o deputado e 

os seus pares, isto é, o filho da casa-grande. Implicitamente, pelo lugar que os personagens 
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ocupam – o deputado está para a casa-grande, assim como o cassaco de engenho está para a 

senzala – é possível inferir que a realidade pintada é parcial, uma vez que apenas um lado 

tem o poder de voz e esse ocupa uma posição de superioridade frente ao outro. Esse lado 

representa o patrão, aquele que manda e que foi educado para enxergar os subalternos como 

seres inferiores, daí o caráter negativo que envolve esse perfil. A ausência da voz do herói é 

um indicador do quanto ele é marginalizado socialmente. Na verdade, ele não existe 

enquanto elemento social segundo a perspectiva do enunciador. É uma coisa, uma 

propriedade. 

“Festa na casa-grande” é formado por 20 estrofes numeradas e organizadas 

metodicamente conforme o assunto desenvolvido, o que significa dizer que as estrofes foram 

colocadas acompanhando o tema e não a ordem numérica. Esse recurso possibilita a leitura 

de dois modos: considera-se a ordem crescente dos números ou a ordem em que as estrofes 

se apresentam. Tanto um modo quanto o outro culminam no mesmo sentido, indicando a 

inexistência de saídas para a situação na qual o cassaco se encontra. Assim, a estrutura do 

poema contribui para reforçar a tese desenvolvida no nível do conteúdo.  

Na primeira estrofe, tem-se a apresentação da condição de explorado, da qual o cassaco 

de engenho é vítima, e essa condição é superior aos diferentes postos de trabalho e às 

particularidades individuais, aliás, elas inexistem. Outro detalhe é que a condição de cassaco 

o torna parte de uma categoria que, independentemente da idade ou do local de trabalho – se 

na usina ou no engenho –, vive a mesma realidade. Ou seja, o cassaco é uma categoria social 

alienada, onde o individual é suprimido; ele está preso a uma armadura sem possibilidade de 

resgate. 

As estrofes seis, onze e dezesseis destacam que a condição de cassaco torna esses 

indivíduos iguais, independente da faixa etária e do gênero. Assim, seu destino é traçado 

desde o berço, sendo marcado pela negação e pela privação de tudo, até da própria vida que 

nele tem o pavio mais curto, inexistindo possibilidade de fuga. Nesse sentido, o cassaco de 

engenho se aproxima do Severino retirante, que também está mergulhado no anonimato e na 

impossibilidade de fugir ao seu destino. A diferença é que Severino tem consciência dessa 

condição e busca uma forma para alterá-la, mesmo sabendo que as condições de que dispõe 

são mínimas. Outro detalhe que afasta o Severino do cassaco é o fato de que sua identidade 

é construída em contraponto com o Outro. Há, nele, o desejo de traçar uma particularidade 

que o distancie dos demais e, depois de muito esforço, percebe que a diferença está no poder 

de contar a sua história e de mover-se: 

Mas, para que me conheçam  
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melhor Vossas senhorias 

melhor possam seguir  

a história de minha vida,  

passo a ser o Severino  

que em vossa presença emigra. (MELO NETO, 2007, p. 148) 

 

Desta forma, é na condição de emigrante que Severino se distancia de seus pares. 

Contudo, nesse distanciamento, inexiste a sensação de solidão. Durante todo o percurso, ele 

se depara com vários severinos que também contam um pouco de sua história, e, ao falarem 

de si, terminam por traçar um painel amplo das condições severinas. Nesse sentido, ergue-

se outra diferença entre esses dois tipos heroicos.  

Enquanto “Festa na casa-grande” apresenta vozes em perfeita sintonia, como se, na 

verdade, fossem uma só, Morte e vida severina é marcado por vários tons: ora é Severino 

que assume o fio da narrativa, ora são os coveiros ou ainda a rezadeira, os irmãos das almas 

e tantos outros que dialogam com Severino ou entre si. Assim, essa história de vida assume 

um caráter mais denso, porque abarca, por meio de uma visão holística, os acontecimentos 

que envolvem uma coletividade. Além disso, em Morte e vida Severina, há um equilíbrio 

entre Eros e Tânatos, diferente do que ocorre em “Festa na casa-grande”, onde o pêndulo 

não oscila, a sombra da morte está impressa desde o primeiro verso, sendo ela o único tom 

predominante na vida do cassaco. É claro que Severino, ao longo da jornada, depara-se com 

a morte, que se revela como a companheira mais constante, contudo, suas escolhas pautam-

se na pulsão de vida. 

Pode se entender “Festa na casa-grande” como o resultado de um inquérito no qual se 

apura um crime praticado por alguém. Nesse caso, o crime é ter nascido em uma família de 

cassacos. O detalhe é que esse julgamento desconsidera por completo a voz do réu, que em 

nenhum momento aparece na condição de depoente, assim também como não permite a 

inserção de outros olhares além daquele que vem da casa grande. Tudo o que sabemos é dito 

por alguém que está fora do universo do cassaco, alguém que não conhece seus verdadeiros 

sentimentos e que provavelmente nunca travou diálogo com ele. 

Todavia, é visível o esforço por parte dos portadores dessas vozes externas em 

convencer o leitor de que a análise feita corresponde à realidade, e a insistência é tão grande 

que naturalmente o leitor tende a desconfiar. À ideia de que o cassaco é um livro aberto 

sobrepõe-se a certeza de que a leitura é feita de uma luneta de uma só lente. Nas estrofes 

dois, sete, doze e dezessete, prevê-se uma aproximação, assinalada pelo par antitético 

longe/perto, entretanto, esse olhar em nenhum momento desnuda o interior, sendo fruto das 
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impressões de quem vê. Assim, as vozes nos informam que o cassaco somente de longe é 

visto como gente, como ser humano, olhado de perto a condição de cassaco sobrepõe-se à 

condição de homem – ser explorado, menosprezado, sangue ralo, considerado um trapo, sem 

brilho, sem ânimo, sem vida. Essa condição de cassaco está acima de qualquer etnia. Tanto 

o branco quanto o negro, sendo pobres, são, na condição de cassacos, tomados pela 

desistência da vida.  

O que salta aos olhos nessa avaliação é a facilidade em se emitir um juízo a respeito 

do outro. Tudo o que é negativo está associado à condição de cassaco. Até mesmo uma 

particularidade, que em outro contexto seria sinal de singularidade, aqui é utilizada para 

marcar a distância entre o cassaco e os demais trabalhadores: 

 

              17 

––– O casaco de engenho  

de longe é branco ou negro: 

––– De perto é que se vê 

que é amarelo mesmo. 

––– O cassaco de engenho 

é amarelo sempre: 

––– Mas do amarelo inchado 

que é verde levemente. 

––– Desse verde amarelo 

em que o azul não entra 

e que não fosse nele 

se diria doença. 

––– Um verde especial, 

espécie de auriverde, 

só dele, branco ou negro, 

de receita só dele. (MELO NETO, 2007, p. 258) 

 

Os vários tons utilizados para se referir ao universo do cassaco terminam por 

fecharem-se em um só. O verde-amarelo contamina o ambiente e vence o azul, isto é, a 

pulsão de vida, e traduz o cansaço, o desânimo, a desesperança, o pessimismo. Nesse 

contexto, é impossível pensar em qualquer saída plausível. A prisão na qual o cassaco se 

encontra é construída em dois movimentos. Ela se revela tanto de fora para dentro quanto 

em seu sentido inverso. Isto é, o cassaco de engenho é vítima de um sistema alienador, 

responsável por aprisionar socialmente milhares de indivíduos, tornando-os massas informes 

e destituídas da capacidade de rebelar-se contra o sistema. Nesse sentido, o cassaco de 

engenho se aproxima do homem sem plumas que também perdeu a capacidade de gritar 

frente às injustiças que sofre. Assim como o homem sem plumas o cassaco de engenho está 

inscrito sob o signo da negatividade.  

As estrofes seguintes, organizadas em pares, reforçam essa ideia de aprisionamento 
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total. Dormindo ou não dormindo, trabalhando ou não sua condição é a mesma. Isto é, não 

há alternativa. Se age ou permanece imóvel, o pesadelo vai se repetir. Está mergulhado num 

poço sem fundo, tendo a letargia como companheira inseparável. Nas estrofes quatro, nove, 

quatorze e dezenove, o vocábulo amarelo oscila entre advérbio e adjetivo. Ainda que 

represente classes gramaticais diferentes, o resultado é o mesmo. Logo, a variação 

morfossintática não se traduz em mudança, ao contrário, é um elemento utilizado para 

reforçar a constância, a inflexibilidade dessa condição. 

Nas últimas estrofes – cinco, dez, quinze e vinte –, percebemos o inventário da morte 

do cassaco. E esse relato é feito de forma gradativa, dando a impressão de que a morte chega 

aos poucos, disfarçada de doença, no entanto, ao longo da estrofe cinco, fica claro que a 

morte do cassaco sempre esteve presente. Considerando a numeração, constata-se que a 

morte é o fenômeno de primeira ordem, entretanto, seu anúncio só ocorre nas últimas estrofes 

dispostas. E essa estratégia poderia passar a impressão de que o cassaco vive primeiro para 

depois morrer. Todavia, isso é uma grande ilusão.  

Ao considerarmos o poema na íntegra, percebemos a travessia do cassaco como um 

acontecimento em tudo diferente dos demais seres humanos. Até depois da morte ele se 

distancia dos outros homens, uma vez que ele se transforma, de imediato, em gás e não em 

pó. Isto é, ele desaparece, sem deixar qualquer vestígio. Sua existência é marcada pelo 

anonimato e sua morte assinala a não-existência no futuro, já que não deixou marcas. Essa 

estratégia reforça o processo de reificação ao qual o cassaco é conduzido, assim também 

como enfatiza o único tom possível do poema. 

 Nesse sentido, o texto se distancia mais uma vez de Morte e vida severina, onde a 

presença da morte, apesar de constante, não é o fator determinante da vida de Severino. Pode 

até ser que em alguns momentos ele se sinta abalado frente à insistência da morte, contudo, 

corroborando João Alexandre Barbosa (1968), a medida do homem no auto cabralino não é 

a morte, mas a vida. E essa é uma das lições que Severino aprende. Na condição de 

emigrante, Severino descobre que a morte o acompanhara desde sua saída: 

 

            [...] 

E chegando, aprendo que, 

Nessa viagem que eu fazia, 

Sem saber desde o Sertão, 

Meu próprio enterro eu seguia. (MELO NETO, 2007, p. 168) 

 

Aliás, essa não é a única lição que Severino aprende. Ao longo da jornada, em contato 

com o Outro, vai assimilando a essência da vida severina. Quando se depara com a fala dos 
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coveiros, é que percebe que driblar sua condição é impossível. Independente do espaço que 

ocuparia, se no campo ou na cidade, a luta seria sem trégua. E a consciência dessa realidade 

o abala, o faz querer desistir da própria existência, mas antes de cometer o ato trágico, 

Severino encontra uma personagem emblemática e esta chama-se José e é um carpinteiro, 

uma personagem que é atualização do mito bíblico; ela lhe oferece a maior lição da vida, por 

intermédio da própria vida que lhe “respondeu com sua presença viva”.  

Desta forma, o aprendizado de Severino está concluído, ao menos por enquanto. De 

seus companheiros de jornada – os severinos – aprende que o mundo é dividido em duas 

partes desiguais e que apesar da maioria pertencer à classe menos abastada, por fazerem 

parte do sistema capitalista, não são eles que decidem os caminhos. Apesar disso, é preciso 

enfrentá-los, para se defender um pedaço de terra, a família e aquilo que é certo. Não há o 

sentimento de desistência total. A morte é apresentada como a recompensa não desejada. Se, 

no momento, são massacrados, porque não têm consciência da luta de classes, pode ser que 

no futuro isso se altere. Independentemente dessa certeza, cada um vai lutar pela manutenção 

da vida. A morte de um é vista como descanso para aquele que partiu, mas encurtá-la com 

as próprias mãos não é o caminho para quem está vivo.  

Severino também aprende quais profissões são rentáveis – a de encomendador de 

almas e a de coveiro. Mas essa lição ele não deseja incorporar e por isso continua a viagem. 

É interessante destacar o papel que Severino desempenha na condição de sujeito aprendiz. 

Além do respeito ao pensamento do outro e à sua forma de enxergar o mundo, ele também 

se permite refletir, para só então escolher. Daí a riqueza de seu aprendizado e a importância 

que a viagem assume no seu histórico de vida. Sem ela ele morreria sem conhecer a sua 

verdadeira identidade. E, ao completá-la, tornou-se mais humanizado. Evoluiu mais um 

degrau.  

Em “Festa na casa-grande”, não se pode falar de aprendizagem, pois não há ninguém 

na condição de professor e nem mesmo ao cassaco é permitido aprender. Seu destino está 

traçado antes de nascer, e a ele não é dada nenhuma chance para fugir ao script que recebeu. 

Isso ocorre porque ele é visto como uma mercadoria, um objeto e não um ser humano. Ele 

está totalmente imerso nas relações de trabalho, pautadas no capitalismo moderno, e não na 

produção orgânica, e para aquele sistema o que conta é a força de trabalho e não o 

trabalhador, logo, a objetivação desta torna-se uma necessidade e a consequência natural é a 

anulação da personalidade do sujeito, o que inviabiliza qualquer reação contrária aos desejos 

da lucratividade. 

Conforme George Lukács (2003), o capitalismo moderno separou o produtor de seus 
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meios de produção, dissolvendo as unidades originais de produção com o propósito de 

substituir as relações entre o homem e o trabalho, nas quais eram mais transparentes as 

relações humanas, por relações racionalmente reificadas. Nesse sentido, o poema deixa em 

evidência a impossibilidade da restituição das relações humanas plenas, já que o trabalhador 

não consegue se enxergar naquilo que produz. 

 É bom lembrar que, se as vozes viessem dos dois lados, o julgamento seria mais 

equilibrado e talvez os moradores da casa-grande é que poderiam aprender algo. Mesmo 

entendendo que se assim fosse teríamos outro poema, e não o que estamos a comentar, esse 

exercício é interessante para reforçarmos a ideia de que a visão apresentada é unilateral e 

vem daquele que tem o poder nas mãos.  A insistência em anular qualquer presença do 

cassaco representa a dificuldade dos moradores da casa-grande (e por extensão da elite 

brasileira) em reconhecer o outro como ser humano. As vozes exteriores ao cassaco, dele 

distanciadas socialmente, permitem uma representação da situação da personagem pautada 

no humor negro e na ausência de sentimentalismo. Para Lukács (2003, p. 205): 

 

[...] seu trabalho fragmentado e mecânico, ou seja, a objetivação de sua 

força de trabalho em relação ao conjunto de sua personalidade – que já era 

realizada pela venda dessa força de trabalho como mercadoria –, é 

transformado em realidade cotidiana durável e intransponível, de modo 

que, também nesse caso, a personalidade torna-se o espectador impotente 

de tudo o que ocorre com sua própria existência, parcela isolada e integrada 

a um sistema estranho.  

 

Logo, a distância entre a casa-grande e a senzala é marcada pelas relações de trabalho. 

Isto é, o trabalho distanciou não somente os homens entre si como também os trabalhadores 

de si mesmos, tornando-os “átomos isolados e abstratos” (LUKÁCS, 2003, p. 206). Isso 

ocorre porque o parâmetro utilizado é o sistema capitalista. Ao focar todos os esforços na 

destruição da imagem do outro, o ser que fala passa a ser mais que um simples morador da 

casa-grande, metaforizando, assim, o próprio sistema capitalista que transforma tudo ao seu 

redor: 

 
                 20 

––– O cassaco de engenho 

defunto e já no chão: 

–– Para rápido acabá-lo 

tudo faz mutirão. 

––– O massapê, piçarra 

E a Mata faz Sertão.  

––– E o sol, para ajudar, 

se é inverno faz verão. 

––– Para roer os ossos  
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os vermes viram cão: 

––– E outra vez vermes, vendo 

o giz que os ossos são. 

––– E o vento canavial 

dá também sua demão: 

––– Varre-lhe os gases da alma, 

levando-a (lavando), são. (MELO NETO, 2007, p. 263-264) 

 

Na sociedade capitalista, o trabalhador vale enquanto pode vender sua força de 

trabalho. A partir do momento em que se torna “bagaço de cana”, perde totalmente a pouca 

importância que tinha. Para fazer desaparecer rapidamente qualquer vestígio de sua 

existência, vários agentes entram em cena – terra, mata, sol, vermes e o vento. O que esses 

elementos têm em comum? Todos são elementos naturais, pertencentes a todos, ou seja, são 

bens inalienáveis que, no poema, parecem estar a serviço de alguém. Desta forma, enfatiza-

se o poder do patrão que transforma tudo e todos em sua propriedade.  

Assim, “Festa na casa-grande” está inscrito sob o signo do humor negro, porque foca 

o paradoxo da vida, o grotesco, o absurdo que circunda o mundo do trabalho, transformando 

todos os seres em mercadorias, destituindo-lhes de suas individualidades, traduzindo-se, 

assim, como uma denúncia mordaz da sociedade. Conforme Carlos Ceia18, o humor negro é 

um subgênero do humor, que se traduz por meio de elementos ou situações macabras, 

absurdas ou violentas associadas ao cômico. Esse tipo de humor desconcertante é, assim, 

libertador, porque é sinônimo de denúncia e revolta. Para André Breton (apud CEIA, 2009), 

o humor negro representa a revolta do espírito, daí o caráter desconcertante e libertário que 

ele apresenta.  

O mundo do trabalho também é posto em cena no auto Morte e vida Severina, mas, 

aqui, o foco está no processo de modernização constatado pelo sertanejo retirante e, por 

extensão, pelos brasileiros, a partir da década de 1950. Tal como a poesia de Cesário Verde, 

também a de João Cabral denuncia o advento da modernidade e da modernização que 

coexiste com formas sociais arcaicas, sendo essas marcadas pela exclusão e pela 

desigualdade. Com o advento da modernização, as mudanças são rápidas, basta nos 

lembrarmos da observação feita por Severino quando chega à Zona da Mata, lugar onde 

antes funcionava o engenho, que foi engolido pela usina: 

 

Mas não avisto ninguém, 

só folhas de cana fina; 

somente ali à distância 

aquele bueiro de usina; 

                                                           
18 Disponível em: http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/humor-negro; pesquisa feita em 08/10/2018, às 11h.  

http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/humor-negro
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somente naquela várzea  

um bangüê velho em ruína.  

Por onde andará a gente 

que tantas canas cultiva?  

Feriando: que nesta terra  

tão fácil, tão doce e rica, 

não é preciso trabalhar  

todas as horas do dia, 

os dias todos do mês,  

os meses todos da vida. 

Decerto a gente daqui 

jamais envelhece aos trinta  

nem sabe da morte em vida, 

vida em morte, severina; 

e aquele cemitério ali, 

branco na verde colina,  

decerto pouco funciona 

e poucas covas aninha. (MELO NETO, 2007, p. 159) 

 

Fica nítido que a modernização não se restringe ao espaço urbano, ela alargou suas 

fronteiras, alcançando todos os extremos. Severino constata essas transformações e reflete 

sobre as suas consequências. Na comparação entre a Zona da Mata e a Caatinga sobressai a 

qualidade de vida dos primeiros trabalhadores, residentes privilegiados que poucas razões 

teriam para visitar o cemitério. Outro fato constatado por Severino é a quantidade de tempo 

que esse trabalhador dedica ao canavial e até mesmo a quantidade de trabalhadores nesse 

espaço. A modernização dos engenhos não somente mudou o tempo dedicado ao cultivo e à 

colheita da cana como também reduziu a quantidade de trabalhadores no eito e ainda mexeu 

nas relações entre o trabalhador e o resultado daquilo que produz.  

As consequências desse fenômeno são o inchaço das cidades, o desemprego, a miséria 

e a alienação do homem. Conforme o historiador Boris Fausto (2010), a estrutura da 

produção agrícola foi modificada consideravelmente a partir da década de 1950, o que afetou 

significativamente as relações de trabalho. O café foi declinando e em seu lugar surgiram 

culturas como a da soja, da laranja e da cana: 

 

Uma das principais consequências da substituição do café por outras 

culturas e o avanço das pastagens foi a queda do número de trabalhadores 

necessários à produção. Além disso, a racionalização das atividades 

agrícolas, buscando-se maior produtividade e maior lucro, provocou a crise 

do velho sistema de colonato no Centro-Sul, ou do morador no Nordeste. 

Colonos ou moradores desapareceram, surgindo em seu lugar os boias-

frias (FAUSTO, 2010, p. 537). 

 

Logo, as impressões de Severino, se lidas a partir de outras lentes – como a histórica 

– nos levarão a outras conclusões, como, por exemplo, à ideia de que a ausência de 
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trabalhadores não significa que estes estariam descansando tranquilamente. Conforme 

Fausto (2010), com o processo de modernização da agricultura, muitos trabalhadores 

perderam seus postos de trabalho ou sofreram a precarização do trabalho e em nenhuma das 

possibilidades há vantagens para o trabalhador. Pode ser que a população da Zona da Mata 

não enfrente a seca e seus desdobramentos como os demais sertanejos, mas há outros 

embates tão difíceis quanto. Portanto, a condição de sujeito marginalizado prevalece. Essa 

mudança não alcança apenas o setor agrário. É na indústria onde se lança os maiores 

esforços.  

Conforme Alexandre Black de Albuquerque (2015), com a ascensão de Getúlio Vargas 

ao poder, tem início um movimento conhecido como nacional-desenvolvimentismo, que 

pretendia industrializar o Brasil, libertando-o da dependência da agricultura, ao mesmo 

tempo em que tornaria o país mais competitivo. Segundo Albuquerque (2015), esse período 

pode ser dividido em dois momentos: industrialização restringida (1933-1935) e 

industrialização pesada (1955-1980). O primeiro é assinalado pela pouca relevância do 

capital estrangeiro enquanto no segundo momento têm-se altos investimentos promovidos 

pelo capital externo e compreende os governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubstichek, 

principalmente. Portanto, é a partir da década de 1930 que o Brasil aposta na industrialização 

a qualquer preço. Esse desejo foi incrementado e acelerado a partir da década de 1950, o que 

resultou em consequências drásticas para a população de baixa renda, uma vez que os índices 

inflacionários no período se elevaram muito:  

 

O rápido processo de industrialização pelo qual o Brasil passou nos anos 

de 1950, sobretudo no governo JK, ampliou desequilíbrios de ordem 

econômica e gerou outros, aprofundando desigualdades regionais e 

setoriais. A expansão da população urbana, as taxas muito superiores à da 

população rural, criou novos desafios relativos à logística e ao transporte 

urbano, enquanto o rápido aumento da produção modificou a estrutura do 

comércio externo com consequências nem sempre benéficas para o 

Balanço de pagamentos (ALBUQUERQUE, 2015, p. 24).  

 

Além do aumento da dívida externa – já que a poupança interna não seguiu o mesmo 

ritmo –, ampliaram-se as diferenças de renda per capita entre as regiões do país, 

aprofundando os distanciamentos entre áreas periféricas, como o Nordeste, e o centro 

econômico do país. Segundo Albuquerque (2015), esses desequilíbrios foram mais 

acentuados na atividade agrícola, também porque foram parcos os investimentos no setor, 

criando fortes pressões inflacionárias. Para Albuquerque (2015, p.24-25):  

 

[...] a arcaica estrutura agrária, sobretudo a nordestina, que ficou estática 
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no período, baseada na dicotomia latifúndio/minifúndio, onde a agricultura 

não contribuía nem para aumentar a renda de parcela considerável da 

população, nem para manter estável os preços dos produtos agrícolas, além 

de favorecer uma intensa migração do campo para as cidades, o que 

provocava um processo de favelização dos centros urbanos e depreciação 

salarial pelo aumento da concorrência.  

 

Essa estrutura arcaica gerou conflitos no campo como o denunciado por Severino 

retirante em Morte e vida severina. Depois de se apresentar ao leitor, Severino retirante 

encontra dois homens carregando um defunto numa rede. No diálogo entre eles jaz a 

denúncia de que os pequenos trabalhadores são engolidos pelos latifundiários e contra essa 

injustiça não há o que fazer: 

 
––– E foi morrida essa morte, 

irmãos das almas, 

essa foi  morte morrida, 

ou foi matada? 

––– Até que não foi morrida, 

irmão das almas, 

esta foi morte matada,  

numa emboscada.  

––– E o que guardava a emboscada, 

irmãos das almas,  

e com que foi que o mataram, 

com faca ou bala? 

––– Este foi morto de bala, 

irmão das almas, 

mais garantido é de bala, 

mais longe vara. 

––– E quem foi que o emboscou, 

irmãos das almas, 

quem contra ele soltou  

essa ave-bala? 

––– Ali é difícil dizer, 

irmão das almas, 

       sempre há uma bala voando 

      desocupada. 

––– E o que havia ele feito, 

irmãos das almas,  

e o que havia ele feito 

contra a tal pássara? 

––– Ter uns hectares de terra, 

irmão das almas, 

de pedra e areia lavada 

que cultivava. 

––– Mas que roças que ele tinha, 

irmãos das almas, 

que podia ele plantar  

na pedra avara? 

––– Nos magros lábios de areia, 

irmão das almas,  

dos intervalos das pedras,  
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plantava palha. 

––– E era grande sua lavoura,  

irmãos das almas,  

lavoura de muitas covas, 

tão cobiçada? 

––– Tinha somente dez quadras, 

irmão das almas,  

todas nos ombros da serra, 

nenhuma várzea.  

––– Mas então por que o mataram, 

irmãos das almas,   

mas então por que o mataram  

com espingarda?  

––– Queria  espalhar-se,  

irmão das almas, 

queria voar mais livre 

essa ave-bala. 

– E agora o que passará,  

irmãos das almas, 

o que é que acontecerá  

contra a espingarda? 

––– Mais campo tem para soltar, 

irmão das almas, 

tem mais onde fazer voar 

as filhas-bala. (MELO NETO, 2007, p. 149-150) 

 

A disputa por terras, ainda que improdutivas, aliada à ineficiência do estado em 

garantir a segurança e a justiça, foram responsáveis por um elevado índice de assassinatos 

no campo, nesse período. Sem condições para permanecer no campo, milhares de 

trabalhadores migraram para os arredores das cidades, em busca de melhores condições de 

vida. Conforme Fausto (2010), a luta pela posse da terra não desapareceu nesse período. “Ela 

se tornou mesmo mais dramática e sangrenta, envolvendo “gente sem terra”, ou posseiros, 

de um lado, e grandes proprietários, de outro, nas regiões de conflito” (2010, p.538). Na 

condição de observador, Severino emigrante assiste ao enterro de um trabalhador do eito, ao 

mesmo tempo em que toma consciência, por meio do diálogo entre os pares, de sua condição 

vil e degradante: 

 

–––   Essa cova em que estás, 

         com palmos medida, 

         e a conta menor 

         que tiraste em vida. 

–––  É de bom tamanho, 

         nem largo nem fundo, 

         é a parte que te cabe  

         deste latifúndio. 

–––    Não é cova grande, 

          é cova medida, 

          é a terra que querias  
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          ver dividida. 

–––    É uma cova grande 

          para teu pouco defunto, 

          mas estarás mais ancho 

          que estavas no mundo. 

–––    É uma cova grande 

          para teu defunto parco, 

          porém mais que no mundo 

          te sentirás largo. 

–––    É uma cova grande 

          para tua carne pouca,  

          mas a terra dada 

          não se abre a boca. (MELO NETO, 2007, p.159-160) 
 

No período que compreende os anos de 1950 a 1980, o projeto de reforma agrária 

passa por dois momentos significativos. Se até a década de 1960 ele combinou objetivos 

sociais e econômicos, com a implantação do regime militar, esse projeto foi preterido em 

função da industrialização.  Isto é, as políticas públicas voltadas para a inserção social são 

arrefecidas em detrimento do processo de industrialização, beneficiando, assim, as classes 

média e alta. Portanto, os assassinatos de Severino Lavrador e do trabalhador do eito são a 

denúncia de uma realidade gritante. Eles também representam os vários heróis anônimos que 

transitam na obra cabralina.  

Considerando os dois poemas, constata-se que tanto o cassaco de engenho quanto os 

severinos se constituem em amostra do heroísmo moderno, porque partilham determinadas 

propriedades, tais como a marginalização, a ausência de oportunidades e a miséria. Todavia, 

como não existe identificação total entre eles, é possível concluir que também são 

indicadores de que o heroísmo em João Cabral possui várias nuances, com um denominador 

comum, qual seja, a espoliação social.  

Se tivermos no horizonte o fazer poético de cada um e considerarmos o que já foi dito 

até aqui, é possível constatar algumas diferenças entre esses Cesário Verde e João Cabral. É 

certo que os dois têm em mente um perfil de herói que em muito converge. Também é certo 

que a figura heroica do eu deambulador comparece nos dois; de João Cabral é interessante 

destacar, além de Morte e vida severina, o poema O Rio – entretanto, o deambulador em 

Cesário Verde é o próprio poeta, o flâneur; no caso de Cabral, é uma personagem que assume 

o fio da narrativa para nos relatar os acontecimentos. Em Morte e vida severina, é o Severino 

retirante; em O Rio é o próprio rio enquanto personagem quem cumpre com esse papel – 

todavia, as escolhas que cada um realiza para efetivar esse heroísmo são distintas. 

Se Cesário Verde pouco se detém nas redes que determinam a exploração social, 

apenas mencionando-as – considerando-as como elemento periférico –, João Cabral as 
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coloca no centro da sua perspectiva. E não faz isso em apenas um poema. Para percebermos 

essa análise é preciso considerar um conjunto de obras nas quais esse assunto é retomado e 

explorado. Por esta razão, além de Morte e vida Severina, “Festa na casa grande”, “Na morte 

dos rios” e O cão sem plumas (1950), também convocamos O Rio (1953).  

Para Solange Fiuza, há uma diferença fundamental entre Cesário e Cabral. Cesário foi, 

como seus pares realistas, um antimonarquista, um anticlerical, um crítico da sociedade 

considerada então reacionária. Cabral foi um comunista, que pode não ter se vinculado ao 

Partido por ser diplomata. Portanto, a dimensão social da obra de Cabral tem uma motivação 

política. Entretanto, Cabral nunca capitulou ao mau gosto do realismo socialista. Para ele, 

um artista deveria se preocupar com o social, mas em conformidade com o seu estilo. Os 

dois poetas percebem e representam o humano, os tipos marginalizados presentes em cada 

época, de forma a imortalizá-los. E o que dizem sobre eles nos interessa mais do que o modo 

como se dá essa representação. Representação essa marcada pela tensão entre transitividade 

e intransitividade. 

Consoante Barbosa (2002, p.295), a partir dos anos cinquenta a poesia de João Cabral 

passou a apresentar um traço peculiar, qual seja, a crítica da realidade social e histórica: 

“Ora, foi exatamente naqueles livros dos anos cinquenta e naquele dos sessenta, 

representantes daquilo que o próprio João Cabral chamou de “poesia em voz alta” que, de 

modo mais manifesto, perfilou a crítica social e histórica como assunto privilegiado de sua 

poética”. 

Logo, a transitividade está associada ao poema de teor social e a intransitiva, por sua 

vez, ainda com o crítico, seria aquela poesia que se volta para si mesma, elegendo-se como 

matéria literária e tendo o foco voltado para a problematização da linguagem. O detalhe é 

que em Cabral essas duas propriedades são tensionadas em cada texto, confirmando sua 

preocupação com a transitividade do discurso, a partir do qual se poderia falar de qualquer 

coisa, desde que a qualidade da linguagem poética fosse preservada. Desta maneira, a poesia 

cabralina revela uma concepção de lirismo, que se situa num movimento que faz o poeta sair 

de si para ir ao encontro do mundo. Assim, a fonte do canto se encontra nas coisas, nos 

objetos, enfim, no mundo que cerca o poeta.  

É válido enfatizar que, em nenhum dos poemas, ocorre o esvaziamento do conteúdo. 

Ao contrário, o que se vê é a sua intensificação, uma vez que ao mesmo tempo que fala de 

uma determinada realidade, também destaca uma maneira específica de sua apreensão pelo 

poema (BARBOSA, 2002). Daí o caráter de transitividade e intransitividade que perpassa as 

obras. Essa maneira específica de falar das coisas, tensionando linguagem e realidade torna 
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a poesia de João Cabral um diferencial no panorama da literatura brasileira do século XX. 

Para Marta Peixoto (1983, p. 14):  

 

A poesia de João Cabral desautomatiza o nexo entre palavra e coisa, ao 

mesmo tempo que busca motivar o vínculo arbitrário que liga a palavra ao 

objeto, estabelecendo entre ambos uma relação de semelhança. Cabral 

define a mimese poética na obra de Berceo como “Fazer com que a palavra 

leve/ pese como a coisa que diga” (Catecismo de Berceo, Museu de Tudo, 

p.33), propósito também evidente na sua própria poesia, onde a linguagem 

parece moldar-se aos objetos ou condições que descreve. 

 

Desta forma, aos símiles apontados pelo poeta, segue-se a apresentação de 

propriedades do signo linguístico de forma a torná-lo um molde dos objetos e condições que 

descreve. Nesse sentido, João Cabral se aproxima de Cesário Verde, uma vez que também 

emprega uma figura de comparação. Todavia, se no primeiro a comparação é construída 

paulatinamente, em Cesário ela é dada ao leitor por meio de imagens postas em sequência, 

constituídas pelo par real/irreal, sendo chamadas de metáforas desmembradas, como já 

comentado.  Esse jogo entre realidade e imaginação criadora é intensificado em João Cabral 

pela apresentação dos elementos e suas relações, de forma a construir uma aproximação 

marcada pelo entrecruzamento de reinos diferentes.  

 

O rio ora lembrava  

a língua mansa de um cão,  

ora o ventre triste de um cão, 

 ora o outro rio 

 de aquoso pano sujo 

 dos olhos de um cão. (MELO NETO, 2007, p.81) 

 

  Assim, o rio se associa ao cão porque partilha com este algumas propriedades, tais 

como a fome e a sujeira. Entretanto, é preciso notar que essa associação não se dá entre todos 

os rios e todos os cães. Trata-se de uma categoria específica de rio e de cão. Somente depois 

que o poeta define essa categoria é que a metáfora do cão sem plumas começa a ser edificada. 

Do ponto de vista linguístico, o que percebemos é o esforço do poeta em definir as 

propriedades dos signos linguísticos com os quais opera.  

 Por fim, é bom lembrar que nos poemas analisados até aqui, o rio comparece como 

um dos elementos centrais, com exceção de Festa na casa grande. Essa presença é um 

indicador de que o rio é mais que um elemento mineral. Na poética cabralina, é por meio 

dele que a paisagem humana é posta em evidência. Isso porque a identidade do homem 

sertanejo está ligada à do rio e vice-versa. Quando consideramos o poema O rio, essa 

hipótese é realçada.  
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3.4 Quando O Rio é mais que um elemento mineral 

 

O poema O Rio, publicado em 1953, irmana-se com outros poemas como O cão sem 

plumas (1950) e Morte e vida Severina (1955) pelo fato de que todos têm o Capibaribe como 

o protagonista ou um de seus personagens cruciais. Igualmente em “Na Morte dos rios” e 

“Rios sem discurso” (in: A Educação pela pedra), a imagem do rio é retomada, desta vez 

para destacar não só as consequências da seca como seus desdobramentos no plano do 

discurso. É interessante destacar que nesses poemas há um diálogo latente, evidenciado pela 

retomada de alguns elementos. Por exemplo, em O Rio, o personagem deambulador, depois 

deixar o Agreste, escorraçado pela seca, depara-se com a Zona da Mata e põe-se a descrever 

a situação de decadência na qual os engenhos se encontram: 

 

Muitos engenhos mortos 

haviam passado no meu caminho. 

De porteira fechada, 

quase todos foram engolidos. 

                 [...] 

Antes foram engenhos, 

poucos agora são usinas. 

 Antes foram engenhos  

agora são imensos partidos. 

antes foram engenhos, 

com suas caldeiras vivas; 

agora são informes 

partidos que nada identifica.   

 

Mas na Usina é que vi 

aquela boca maior 

que existe por detrás 

das bocas que ela plantou; 

que come o canavial 

que contra as terras soltou; 

que come o canavial 

e tudo o que ele devorou; 

que come o canavial  

e as casas que ele assaltou; 

que come o canavial 

e as caldeiras que sufocou, 

Só na Usina é que vi 

aquela boca maior, 

a boca que devora 

bocas que devorar mandou.   (MELO NETO, 2007, p.106-107) 

 

Também em Morte e vida Severina, encontramos essa observação, desta vez feita por 

Severino que, ao chegar à Zona da Mata, percebe não só a riqueza da terra, a abundância de 
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água como também a ausência de casas, a decadência do engenho em detrimento das usinas 

e até mesmo a mudança nas condições de trabalho. Desta forma, os dois poemas destacam 

aspectos da modernidade, contudo, diferentemente de Charles Baudelaire e Cesário Verde, 

o foco aqui é o espaço mais amplo e não a cidade. Um detalhe que salta aos olhos é o fato 

de que a análise do eu deambulador é mais ampla do que a de Severino emigrante. Isto é, 

nesse poema, a leitura do processo de modernização vai além das meras impressões. Para o 

eu deambulador, a usina não apenas devorou os engenhos, ela também engoliu os pequenos 

agricultores da região e ainda os trabalhadores, mudando-lhes a categoria. Se antes eram 

moradores, agora são boias-frias. Esta é uma leitura mais abrangente, pois coloca em cena 

mais dados sobre as consequências da modernização na vida dos trabalhadores do campo. 

Por trás da consciência do rio, está a consciência do poeta. 

Essa mudança alcançou a área industrial. Conforme Boris Fausto (2010, p.541):  

 

É importante assinalar que a mudança da estrutura industrial ocorreu em  

todas as regiões do país, inclusive no Nordeste. O par clássico da indústria 

nordestina – produtos alimentares e indústria têxtil – foi substituído pelo 

par indústria química - produtos alimentares, vindo a indústria química em 

primeiro lugar. Ganhou destaque, no complexo agroindustrial formado 

pelas usinas não só a produção do açúcar como a do álcool, que é um 

insumo ligado à indústria automobilística.  

 

A mudança no cenário econômico não se traduz, conforme já destacamos, em melhoria 

das condições de vida da população. Os trabalhadores do campo e os pequenos agricultores 

serão os mais prejudicados, porque, para eles não há uma política pública que garanta a 

permanência deles no campo. Se antes eram espoliados, essa situação se intensifica a partir 

da implantação do regime ditatorial. Ao serem expulsos do campo, os sertanejos irão compor 

uma massa anônima em torno de usinas e fábricas têxteis:  

 

Na vila da Usina  

é que fui descobrir a gente 

que as canas expulsaram 

das ribanceiras e vazantes; 

e que essa gente mesma 

na boca da Usina são os dentes 

que mastigam a cana 

que a mastigou enquanto gente; 

que mastigam a cana 

que mastigou anteriormente 

as moendas dos engenhos  

que mastigavam antes outra gente; 

que nessa gente mesma, 

nos dentes fracos que ela arrenda, 

as moendas estrangeiras 
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sua força melhor assentam. 

 

Por esta grande usina 

olhando com cuidado eu vou, 

que esta foi a usina 

que toda esta Mata dominou. 

Numa usina se aprende 

como a carne mastiga o osso, 

se aprende como mãos 

amassam a pedra, o caroço; 

numa usina se assiste 

à vitória, de dor maior, 

do brando sobre o duro, 

do grão amassando a mó; 

numa usina se assiste 

à vitória maior e pior, 

que é a de pedra dura 

furada pelo suor. 

 

Para trás vai ficando  

a triste povoação daquela usina 

onde vivem os dentes  

com que a fábrica mastiga. 

Dentes frágeis, de carne, 

que não duram mais de um dia; 

dentes são que se comem 

ao mastigar para a Companhia;  

de gente que, cada ano, 

o tempo da safra é que vive, 

que, na braça da vida, 

tem marcado curto o limite. 

Vi homens de bagaço 

enquanto por ali discorria; 

vi homens de bagaço 

que morte úmida embebia. 

 

E vi todas as mortes 

em que  esta gente vivia: 

vi a morte por crime, 

pingando a hora na vigia; 

a morte por desastre, 

com seus gumes precisos, 

como um braço se corta, 

cortar bem rente muita vida; 

vi a morte por febre, 

precedida de seu assovio, 

consumir toda a carne  

com um fogo que por dentro é frio. 

Ali não é a morte 

de planta que seca, ou de rio: 

é morte que apodrece, 

ali natural, pelo visto. (MELO NETO, 2007, p. 107-109) 

 

Os moradores expulsos de suas pequenas propriedades agora são os trabalhadores das 
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usinas. E nessa condição tudo é diferente. Se antes eles detinham parcialmente o controle da 

produção e do seu resultado, agora eles são mastigados, são parte da máquina que manobram 

– uma de suas engrenagens na perspectiva do sistema capitalista que apresenta uma visão 

mecanicista do ser humano. Nesse sentido, o homem passa por um processo de nulificação. 

De engenho para usina há uma grande diferença e esta não se resume ao índice de 

produtividade. Também as relações de trabalho são modificadas, principalmente por meio 

da desvalorização do trabalho, enquanto elemento que dignifica o homem, e do trabalhador. 

Nesse sentido, viver no Agreste parece ser melhor saída do que escolher a Zona da Mata. 

Nela, o homem se dissolve, perde-se de si mesmo: 

 

Parece que ouço agora 

que vou deixando o Agreste: 

“Rio Capibaribe, 

que mau caminho escolheste. 

Vens de terras de sola, 

curtidas de tanta sede, 

vais para terra pior, 

que apodrece sob o verde. 

Se aqui tudo secou 

até seu osso de pedra, 

se a terra é dura, o homem 

tem pedra para defender-se. 

Na Mata, a febre, a fome, 

até  os ossos amolecem.” 

Penso: o rumo do mar  

sempre é o melhor para quem desce. (MELO NETO, 2007, p. 102-103) 

 

Assim como verificamos em Morte e vida severina, a constatação da impossibilidade 

de melhoria de condições de vida é reforçada em O rio. Todavia, à ideia de que o sertanejo 

está preso a uma rede de exploração, sobrepõe-se o desejo, ainda que frustrado, de lutar 

contra essa situação. Daí o êxodo se traduzir na saída mais plausível: 

 

Ao entrar no Recife, 

não pensem que entro só. 

Entra comigo a gente 

que comigo baixou   

por essa velha estrada 

que vem do interior; 

entram comigo rios 

a quem o mar chamou, 

entra comigo a gente 

que com o mar sonhou, 

e também retirantes 

em quem só o suor não secou; 

e entra essa gente triste, 

a mais triste que já baixou, 
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a gente que a usina, 

depois de mastigar, largou. 

Entra a gente que a usina 

depois de mastigar largou; 

entra aquele usineiro 

que outro maior devorou; 

entra esse banguezeiro 

reduzido a fornecedor; 

entra detrás um destes, 

que agora é um simples morador; 

detrás, o morador 

que a nova safra já não fundou; 

entra, como cassaco, 

esse antigo morador; 

entra enfim o cassaco, 

que por todas aquelas bocas passou. 

Detrás de cada boca, 

ele vê que há uma boca maior.  
 

A gente das usinas 

foi mais um afluente a engrossar 

aquele rio de gente 

que vem de além do Jacarará. 

Pelo mesmo caminho 

que venho  seguindo desde lá, 

vamos juntos, dois rios, 

cada um para seu mar. 

O trem outro caminho 

tomou na Ponte de Prata; 

foi por Tijipió 

e pelos mangues de Afogados. 

Sempre com retirantes, 

vou pela Várzea e por Caxangá, 

onde as últimas ondas 

de cana se vêm espraiar. (MELO NETO, 2007, p.110-111) 
 

Também os trabalhadores do campo apresentados na poesia verdiana convivem com 

essas condições precárias. E escolhem a migração como alternativa possível para lutar pela 

vida. Por conseguinte, a migração está presente no perfil do herói de ambos os poetas. Além 

disso, tantos os heróis de lá quanto os de cá são movidos predominantemente pelo desejo de 

viver, ainda que as condições oferecidas sejam parcas. Isto é, a morte os ronda, entretanto, 

não é ela que marca o tom predominante nos poemas.  

Apesar de, em Morte e vida severina e em O Rio, ser visível a relação entre rio e 

homem, há uma diferença apontada em cada texto. O segundo deixa claro que a relação entre 

eles é marcada pelo “comum retirar”, isto é, pela condição de retirantes, todavia o rio 

encontrará o largo e abundante mar, ao passo que o homem, na cidade, enfrentará condições 

tão adversas quanto as que deixou no campo. Logo, o destino final de cada um é diferente, 

tendo o rio mais sorte que o próprio homem. Outro dado que os aproxima é a condição de 
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narrador que o rio e Severino assumem.  

Em O Rio, o próprio elemento mineral é a máscara que o sujeito poético assume para 

incorporar a paisagem humana – como os retirantes e os homens que habitam suas margens 

–  e contar ao leitor não apenas a sua viagem, como também daqueles que com ele cruzam. 

Enquanto sujeito deambulador, o rio vai descrevendo, ao longo de seu percurso, rumo ao 

mar, os campos, as cidades, vilas e povoados pelos quais passa. Além da cartografia do 

espaço, têm-se a cartografia humana e social, marcada pelos trabalhadores da região – 

agricultores, ferreiros, posseiros, cassacos do eito, usineiro, banguezeiro, fornecedor, 

agricultor, cassaco, etc. – por meio da qual o sujeito vai descrevendo as gentes e sua lida 

cotidiana. Essa descrição é marcada pelo prosaico, que, para Antonio Carlos Secchin (1999, 

p.86), é espelho da “[...] miserável cotidianidade do espaço que irá abarcar.” Daí a repetição 

exaustiva de termos e expressões. 

 Já em Morte e vida Severina o rio é o elemento que direcionará o Severino retirante, 

protagonista do auto, em sua viagem rumo ao Recife. Em determinados momentos, a história 

de Severino se entrecruza com a do rio, sendo ambos abalados pela seca que assola o sertão. 

Desta forma, rio e homem dividem uma trajetória de luta e superação. Tanto Severino quanto 

o rio Capibaribe lutam contra a seca, assim também como inevitavelmente sofrem seus 

efeitos devastadores.   

Tal como Morte e vida severina também O Rio foi incluído pelo poeta na “segunda 

água” de sua poesia. Consoante Secchin (1999, p.94; grifo do autor):  

 
Com a publicação, em 1956, do volume Duas águas, quis o poeta 

estabelecer uma distinção entre textos mais complexos e outros, 

valorizadores da oralidade da linguagem (dado o seu grau mais imediato 

de comunicabilidade). A primeira água enfatizaria o “fazer”, a segunda, o 

“dizer”, e a temática social seria mais ostensiva nesta do que naquela. Mas 

a “intenção participante” não é exclusiva dos livros da segunda vertente: 

ela já existia, inequívoca, em obra classificada como de “primeira água” 

pelo poeta (O cão sem plumas). Para melhor equacionar a questão, 

podemos dizer que o dado fundamental não é o teor social da poesia, mas 

a estratégia discursiva utilizada... 

 

Nesse sentido, a poesia de João Cabral é tensão entre o dizer e o fazer, tendo a mímesis 

um papel fundamental a cumprir, uma vez que nessa tensão não há um desligamento da 

realidade. Ao contrário, a realidade é puxada para o interior da linguagem, tensionando esta 

com aquela. Por essa razão é possível as mesmas imagens transitarem tanto no plano social 

quanto no plano metalinguístico, fato constatado, por exemplo, quando comparamos poemas 

como “Na morte dos rios” e “Rios sem discurso”.  
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 Em “Na morte dos Rios” e “Rios sem discurso”, percebe-se que um poema convoca 

o outro. O primeiro destaca a invasão do rio pelo homem num momento crucial para ambos, 

deixando claro que a seca os obriga a se unir. A união forçada provoca uma transformação 

no homem e no rio. Essa relação entre o rio e o homem se estende para o plano do discurso, 

campo amplamente explorado no segundo poema citado, que põe em evidência alguns 

símiles. Assim como a água está para a palavra, o rio está para a sintaxe. Apesar de não se 

mencionar o homem, sente-se a sua presença, já que ele é criador de linguagem.  Desta 

forma, se em “Na morte dos Rios” o primeiro plano destaca a relação entre rio e homem, em 

“Rios sem discurso” o foco está no plano metalinguístico. Os dois poemas pertencem à 

primeira parte da obra, intitulada de Nordeste A, todavia são de grupos diferentes, o que 

pode apontar para uma densidade do discurso.  

Assim, a relação estabelecida entre o social e o linguístico, visível em “Na morte dos 

rios”, no segundo poema ganha ares de maior concretude e densidade, de forma a 

materializar a lição oferecida por Berceo em “Catecismo de Berceo”: 

 

Nem deixar que a palavra flua  

como rio que cresce sempre:  

canalizar a água sem fim  

noutras paralelas, latente. (MELO NETO, 2007, p.360) 

 

“Rios sem discurso” é constituído por duas estrofes regulares, sendo que a primeira 

destaca a relação entre rio e poesia. Relação essa marcada pelo corte incisivo que provoca a 

estagnação da água/discurso: 

 

               Rios sem discurso 

 

Quando um rio corta, corta-se de vez  

o discurso - rio de água que ele fazia;  

cortado, a água se quebra em pedaços, 

 em poços de água, em água paralítica. 

Em situação de poço, a água equivale 

 a uma palavra em situação dicionária: 

isolada, estanque no poço dela mesma, 

e, porque assim estanque, estancada; 

e mais; porque assim estancada, muda, 

e muda porque com nenhuma comunica, 

porque cortou-se a sintaxe desse rio, 

o fio de água por que ele discorria. (MELO NETO, 2007, p.324-325) 

 

Se em “Na morte dos rios”, a seca é um fenômeno natural, aqui ela é uma ação humana. 

Em outras palavras, ela é uma autorrestrição, porque provocada pelo próprio poeta. Logo, a 

concepção de poesia que emerge é aquela pautada no esforço contínuo, no trabalho árduo, 



192 

marcado pelo embate com as palavras e pelo despojamento da linguagem de seus traços 

cotidianos. Nesse sentido, a lição posta em evidência é a de que a produção poética exige o 

corte do discurso-rio, o que implica numa ruptura com o campo semântico já consagrado em 

torno das palavras, ao mesmo tempo em que se rompe com um tipo de discurso – o discurso 

tradicionalmente corrente. Simultaneamente, conclama-se a construção de um discurso 

individual formulado à sombra dos grandes mestres; não impera, portanto, o espírito de 

destruição ou desqualificação que vigorou na primeira geração modernista. Também não se 

deseja repetir fórmulas já postas em uso. O desafio é buscar uma individualidade, a partir do 

que o poeta defende e almeja alcançar. Nas palavras do crítico Paulo Franchetti (2007, 

p.256): 

 

No quadro dessa modernidade descrita quase como beco sem saída, Cabral 

optava, contra o espontâneo, pelo polo construtivo. E o fazia, a rigor, como 

confirmação e último desenvolvimento da condição moderna, pois 

entendia que o poeta construtivo levava às derradeiras consequências o 

individualismo, na medida em que afirmava como referencial último da 

sua escrita “a consciência das dicções de outros poetas que ele quer evitar, 

a consciência aguda do que nele é eco e que é preciso eliminar a qualquer 

preço”. 
 

Logo, o primeiro passo para se produzir uma nova poética é a assepsia do discurso 

corrente, por meio da sua “quebra em pedaços”, o que resulta “em poços de água, água 

paralítica.”  Voltar a palavra para a situação dicionarizada é uma forma de isolá-la do 

discurso não desejado e dos sentidos já consagrados. Esse recurso implicará na construção 

de sentidos e funções, novos. A condição de isolamento, outrossim, propiciará a mudez  

da palavra que deixa de se comunicar com a dicção de poetas não pertencentes ao seu 

paideuma.  

A segunda estrofe declara que após a assepsia do vocábulo e da sintaxe, o discurso-rio 

deixará de ser corredio. Para voltar ao seu status de origem demandaria muito esforço.  

 

O curso de um rio, seu discurso-rio, 

chega raramente a se reatar de vez; 

um rio precisa de muito fio de água  

para refazer o fio antigo que o fez. 

Salvo a grandiloquência de uma cheia 

lhe impondo interina outra linguagem, 

um rio precisa de muita água em fios 

para que todos os poços se enfrasem; 

se reatando, de um para outro poço, 

em frases curtas, então frase e frase, 

até a sentença-rio do discurso único 

em que se tem voz a seca ele combate. (MELO NETO, 2007, p.325) 
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Esforço esse que o poeta se nega a assumir, porque implica em retrocesso. Ao refazer 

o caminho do poema “Tecendo a manhã”, contrapõe-se ao trabalho coletivo empreendido 

pelos “galos” a necessidade de impor-se a ruptura e o trabalho individual. Desta forma, o 

esforço do poeta é o de construir uma identidade no cenário literário brasileiro, sem 

desconsiderar a lição dos mestres ao mesmo tempo em que se busca uma dicção própria. Se 

em “Tecendo a manhã” a ação de todos os galos resulta no amanhecer, aqui a ruptura com o 

discurso tradicional, de caráter lírico, culminará com a impossibilidade desejada de reatar o 

“fio antigo que o fez”.  

Por que abordar um poema como esse ao lado de poemas declaradamente com tons 

sociais, como O cão sem plumas, Morte e vida severina, O Rio e “Festa na casa-grande”? 

Porque para João Cabral a relação entre o mundo e a palavra não se constitui de forma 

isolada. Além disso, João Cabral declarou o seu desejo de tornar a paisagem uma poética 

marcada pela autorrestrição e pela carência, pela privação. Martelo (2000, p.314) afirma que 

em João Cabral a metadiscursividade nunca é autotélica: “A exemplificação dota a 

metadiscursividade de sentido ético e mesmo de capacidade de intervenção política. Em 

rigor, ela inscreve a injustiça e a desigualdade, a carência da vida de muitos, na carência 

exemplificada no corpo físico dos poemas.” Conforme já mencionamos, sua poesia é tensão 

entre linguagem e mímesis, daí a imagem do rio transitar de um campo ao outro, 

incorporando novos sentidos ao mesmo tempo em que se ampliam as possibilidades do fazer 

poético. 

Nos poemas até aqui comentados, percebe-se que o rio é a paisagem com a qual o 

homem mais se interage. Isto é, o perfil do herói é traçado a partir do rio.  Em dois deles o 

grau de irmandade é maior e diz respeito ao seu viver mais amplo. Nos dois últimos, a relação 

vai para o campo metalinguístico, conforme destacamos, e serve de mote para a discussão 

de questões ligadas ao fazer poético, como ora frisamos. Para finalizar o leque dos heróis da 

poesia cabralina convocamos o poema “Pescadores pernambucanos”, que compõe a obra 

Serial, escrita durante os anos de 1959-1961. Ei-lo: 

 

Pescadores Pernambucanos 

                                            A Rubem Braga 

 

Onde o Goitá vai mais parado 

e onde nunca passa nada; 

onde o Goitá vai tão parado 

que nem mesmo ele rio passa, 
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um pescador, numa redoma 

dessas em que sempre se instalam, 

espera um peixe: e tão parado 

que nem sequer roça a vidraça. 

 

Mas não está parado 

por estar na emboscada: 

não é ele quem pesca, 

a despeito da vara: 

 

mais bem, é ele a pesca, 

e a pose represada 

é para não fugir 

de algum peixe em que caia. 

             _______________ 

 

No mangue lama  ou lama mangue,  

dificil dizer-se o que é, 

entre a espessura nada casta 

que se entreabre morna, mulher, 

 

pé ante pé, persegue um peixe 

um pescador de jereré, 

mergulhando o jereré, sempre,  

quando já o que era não é. 
 

Contudo, continua  

Sem se deter sequer: 

Fazer e refazer 

Fazem um só mister; 
 

 

e ele se refaz, sempre,  

a perseguir, até 

que tudo haja fugido 

ao passo de seu pé. 

            ________________ 
 

Qualquer pescador de tarrafa 

arremessando a rede langue 

dá a sensação que vai pescar  

o mundo inteiro nesse lance; 

 

e o voo espalmado da rede, 

planando lento sobre o mangue, 

senão o mundo, os alagados, 

dá a sensação mesmo que abrange. 

 

Depois, pouco se vê: 

como, ao chumbo tirante, 

se transforma em profundo 

o que era extenso, antes; 

 

vê-se é como o profundo  

dá pouco, de relance: 
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se muito, uma traíra 

do imenso circunstante. 

               __________________ 

 

Aproveitando-se da noite  

(não é bem um pescador, este) 

coloca o covo e vai embora: 

que sozinho se pesque o peixe; 

 

coloca o covo na gamboa 

e se vai, enxuto e terrestre: 

mais tarde virá levantá-lo, 

quando o bacurau o desperte. 

 

Não é um pescador  

aquele que não preze 

o fino instante exato 

em que o peixe se pesque; 

 

este abandona o covo 

e vai, sem interesse: 

nem de fazer a pesca  

nem de vê-la fazer-se. (MELO NETO, 2007, p.288-290) 

 

“Pescadores pernambucanos” também apresenta a figura do herói a partir do 

entrelaçamento entre as paisagens natural e humana. Organizado em quatro partes, é possível 

perceber dois movimentos no poema: o primeiro corresponde às três subseções e o segundo 

agrega apenas a última. Por meio desses movimentos revelam-se duas categorias de 

pescadores, qual seja, o pescador de fato na percepção do eu poético e aquele que incorpora 

uma persona sem muita convicção. Todos eles são definidos a partir do apetrecho que 

utilizam e das ações que desenvolvem. Assim, no primeiro grupo temos: pescador de 

redoma, de jereré e de tarrafa que se contrapõem ao pescador de covo. 

 Desta forma, os três primeiros partilham entre si algumas propriedades, tais como a 

paciência e a persistência. Entre os dois primeiros há evidências de uma relação entre 

pescador e pescado que transforma a ambos (vide última estrofe de cada subseção). E a 

terceira subseção completa destacando o quanto a paciência e a persistência podem ser 

sinônimas de carência. Pescar com a tarrafa não significa abundância de peixes, isso porque 

substitui-se a “extensão” pela “profundidade”. Daí o resultado resumir-se “se muito, uma 

traíra/do imenso circunstante.” Esse resultado é espelho da condição de sujeito 

marginalizado que o herói representa ao mesmo tempo que reflete a contenção vocabular 

intencional.  

Na contramão desses pescadores encontra-se o pescador de covo. Além de não cultivar 

a paciência, também não desenvolveu a persistência. Logo, nenhuma relação estabelece com 
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o pescado, daí a conclusão do sujeito poético:  

Não é um pescador 

 aquele que não preze 

 o fino instante exato/ 

em que o peixe se pesque; 

 

este abandona o covo 

e vai, sem interesse: 

nem de fazer a pesca  

nem de vê-la fazer-se. (MELO NETO, 2007, p.289-290) 

 

Assim, a postura do pescador é fundamental para definir seu índice de heroicidade. 

Explicamo-nos melhor, para o sujeito poético a relação entre o pescador e o peixe é 

definidora do papel de pescador e por extensão da figura heroica. Outrossim, há também 

nessa figura valores positivo ou negativo agregados. Isto é, considerando o conjunto da obra 

cabralina, o elogio a um tipo específico de pescador se traduz numa postura que o sujeito 

poético deseja exaltar porque vai de encontro ao perfil de poeta que defende. Nesse sentido, 

a pescaria se traduz em uma arte e como tal deve ser executada com dedicação, persistência 

e paciência.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“O sim contra o sim”: figurações do humano na poesia de Cesário Verde e João Cabral 

objetivou investigar a figuração ou a representação de tipos marginalizados tanto no 

processo de modernização europeia portuguesa quanto no processo de modernização do 

nordeste brasileiro.  

De partida, destacou-se o contexto dos estudos de literatura brasileira em Portugal e 

no Brasil, chamando a atenção para a importância desse estudo enquanto elemento 

constituinte das identidades brasileira e portuguesa. Tanto os brasileiros quanto os 

portugueses têm a ganhar com essas trocas culturais, dada a proximidade existente entre os 

dois países, iniciada quando do processo de colonização do Brasil. Aliás, mesmo depois do 

modernismo brasileiro, Portugal continuou a impactar a cultura brasileira. Assim como 

vários escritores brasileiros influenciaram a produção portuguesa a partir da década de 1930. 

Essa relação não se constitui apenas entre as culturas como também e principalmente entre 

os habitantes dos dois países. Vários são os intelectuais brasileiros que fazem cursos em 

universidades portuguesas e muitos são os portugueses que vêm ao Brasil, como o professor 

Dr. Arnaldo Saraiva, com o intuito de contribuir e de trocar experiências conosco. 

É no âmbito das relações culturais entre Brasil e Portugal que este trabalho de pesquisa 

se desenvolveu, organizado por um viés comparativista. Por meio do diálogo entre a 

literatura brasileira e a portuguesa - a partir do estudo da obra de dois poetas: João Cabral e 

Cesário Verde - procuramos identificar elementos aproximativos e diferenciadores que 

marcaram a obra de ambos, justificando, assim, a importância que essas duas literaturas têm 

entre si. Defendemos que estudos de literatura comparada, tendo como referência autores 

portugueses e brasileiros, são importantes para estreitar os laços entre os dois países. Além 

disso, se há alguns discursos extremistas de intelectuais capazes de afastar os dois povos, 

também há outros que se esforçam justamente no sentido oposto, para tanto basta ver a 

dedicação de um Arnaldo Saraiva, de uma Solange Fiuza, de uma Silvana Pessoa, de um 

Marcelo Ferraz, de um Rogerio Canedo, de uma Goiandira Ortiz, de uma Ida Alves – isto 

para ficar apenas com os mais conhecidos. Nesse sentido, mantém-se a esperança de que 

essas relações, se não são as ideais, são fortes o bastante para que o conhecimento continue 

a circular entre os dois países, mesmo quando o cenário educacional aponta em direção 

contrária. 

Nosso ponto de partida nessa tese foi a premissa de que nos estudos cabralinos seria 

possível encontrar uma maior verticalização que acenasse para as relações que este poeta 
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estabeleceu com a tradição poética portuguesa, mais especificamente com Cesário Verde, 

como constatamos em “O sim contra o sim”-  poema no qual João Cabral elegeu uma série 

de intelectuais que despertaram a sua admiração porque empregam no labor artístico técnicas 

pautadas na racionalidade, na objetividade e na centralidade do objeto em detrimento do 

lirismo de cunho pessoal. Da literatura, o poeta pernambucano elegeu Cesário Verde e 

Augusto dos Anjos. Dois poetas que lhe causaram admiração, dado o projeto poético a que 

se filiam. É desse poema que tomamos o título de empréstimo para a tese, mas, colocando 

no centro da atenção o poeta pernambucano em contraponto ao poeta português Cesário 

Verde, declarado por João Cabral, a partir de entrevistas, como o poeta português de sua 

predileção.    

“O sim contra o sim” que integra a obra Serial, aponta as razões pelas quais João Cabral 

tanto admira o poeta português. Nos dois primeiros versos, João Cabral recupera a imagem 

do poeta pintor não apenas para corroborar o que a crítica tem dito sobre essa aproximação 

(poesia x pintura) mas para melhor explicá-la na medida em que chama a atenção para 

detalhes quase imperceptíveis. Desta forma, à ideia do poeta que pinta o mundo é sobreposta 

a imagem que o próprio Cesário constrói de si mesmo no poema “Cristalizações”.  

Para o eu poético, o modus operandi de Cesário se pauta na representação do mundo 

sem os convencionalismos preexistentes, tornando, por isso, o mundo mais claro em sua 

poesia, donde a expressão “mundo em sábado de banho”. Nesse sentido, Cesário é o poeta 

faxineiro que transpõe o mundo para sua poesia por meio de recursos não convencionais à 

época, possibilitando ao leitor uma nova forma de enxergar o mundo, conclusão evidenciada 

na última estrofe do referido poema. 

Em que consistiu essa nova forma? A última estrofe do poema nos aponta uma direção. 

No horizonte de leitura do poeta pernambucano está o poema “Num bairro moderno”, 

perceptível a partir do jogo entre as maçãs do rosto sem cor e a fruta vermelha dentro da 

cesta. Tem-se aí o destaque para a figuração do humano no poeta português, que se revela a 

partir da referência à vendedora de verduras. Ela - assim como o servente de pedreiro, a tísica 

e tantos outros que povoam a poesia verdiana – desperta a atenção do eu poético, dada as 

condições sociais que revela. A denúncia social, aqui apresentada, se dá em parâmetros 

diferentes dos vigentes, à época. Se a geração de 1870 utilizava uma linguagem agressiva 

para denunciar as mazelas sociais, fixando-se, exaustivamente, no problema a ser combatido, 

Cesário Verde não se exime dessa missão. Entretanto, faz isso como se tivesse fixando uma 

paisagem, na qual à figuração da vendedora de verduras juntam-se outras como uma criança 
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regando uma trepadeira (17ª estrofe) e a descrição da natureza em harmonia (18ª estrofe), 

para, nas duas últimas estrofes, voltar ao tema principal. 

 Mas, se Cesário é o poeta pintor, faz-se necessário compreender que, no exercício de 

sua função, as palavras não espelham o mundo habitual, com os graus de semelhança já 

convencionados; elas são utilizadas para redescrevê-lo. Assim, o poeta empregou outro 

modo de representação. Nesse sentido, Cesário Verde reconfigurou o realismo do século 

XIX, assim como João Cabral reconfigurou o realismo praticado pela geração de 1930, no 

Brasil. 

Conforme Goodman (2006, p. 72): “A representação fica assim afastada de ideias 

pervertidas que fazem dela um idiossincrático processo físico análogo a um espelhar, sendo 

reconhecida como uma relação simbólica relativa e variável.” Nesse sentido, a representação 

do mundo em poesia se faz a partir do emprego de novos símbolos, do estabelecimento de 

novos acordos entre o poeta e o leitor, que, aos poucos, vai assimilando-os. O que significa 

dizer que em Cesário Verde a redescrição do mundo passa pela incorporação do devaneio e 

da imaginação como modos legítimos de ler e representar o mundo. Tanto Cesário Verde 

quanto João Cabral defenderam uma poesia escrita em pleno meio dia ou no calor da tarde, 

o que significa o distanciamento da postura de poeta ensimesmado e isolado, amigo da noite 

e das coisas fúnebres, ao mesmo tempo em que se enfatiza o trabalho artesanal, a 

objetividade, a análise, a crítica e a racionalidade.   

Aproximar os ofícios, deixando de lado os privilégios e preconceitos que cercam cada 

profissão, é uma forma nova de enxergar a Literatura assim também como inserir em suas 

poéticas a figura humana. Foi Eugênio de Castro um dos primeiros a chamar a atenção para 

a figuração do humano na poesia de Cesário Verde, afirmando a predileção do poeta 

português pelos aspectos populares, seus dramas e suas dores. Cesário Verde coloca o 

homem no centro de sua atenção ao mesmo tempo em que revela a simpatia pelos fracos, 

pelos obscuros, tristes, pobres e oprimidos. João Cabral identificou na poesia verdiana esse 

traço fundamental. Tal como Cesário Verde João Cabral, a partir de 1950, elegeu o homem 

marginalizado como herói de sua poesia. É o cassaco de engenho, o retirante, o pequeno 

agricultor, o pescador dos mangues, a rezadeira, enfim, o homem sertanejo que na cidade ou 

no campo se vê excluído de um processo de modernização que em nada lhe beneficiou. Para 

representá-lo João Cabral o aproximou da paisagem natural. Aliás, é a partir dessa paisagem 

que se figurou a paisagem humana. 

  Assim, Cesário Verde e João Cabral de Melo Neto contribuíram com a compreensão 

do mundo na medida em que com ele interagiu e a partir dele ampliaram sua matéria poética, 
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de forma a tornar o poema não um reflexo, uma mera representação, mas uma 

exemplificação do mundo. Nesse trabalho, as três unidades temáticas gerais, organizadas 

sob a forma de capítulos, procuraram explicar como o mundo se tornou matéria 

preponderante para a construção da poiesis dos dois poetas em tela, tendo na figuração do 

humano o seu elemento principal. 

No primeiro capítulo, evidenciamos o contexto no qual se inseriu cada poeta, 

considerando-se não apenas a sua produção poética, como também ensaios, cartas e 

entrevistas. Desta forma, inicialmente, demarcamos o contexto no qual se inseriu Cesário 

Verde frente à poesia portuguesa, destacando seu distanciamento de poetas seus 

contemporâneos, ao mesmo tempo em que se pontuou a busca por uma poesia diferenciada, 

pautada na ironia romântica e na representação da realidade pela poesia, via metáfora 

desmembrada. Em relação ao autor de Psicologia da Composição, fez-se um percurso 

semelhante, de forma a marcar o seu lugar na poesia brasileira, destacando poetas e demais 

personalidades que mais o influenciaram, ou que despertaram nele a sua simpatia, no que 

diz respeito ao processo de constituição de sua poiesis. 

Com o propósito de demonstrar que o mundo comparece na poesia cabralina, desde os 

primeiros textos – o que afastaria a tese de poesia pura -, apesar de a figuração humana só 

se efetivar a partir de O cão sem plumas (1949-1950), percorremos a sua produção dos 

Primeiros poemas (1937-1940), compilados por Secchin, até Psicologia da composição 

(1946-1947). O Cão sem Plumas, aqui considerado um livro-chave na obra do poeta, no que 

diz respeito à abertura explícita para a representação de uma dada realidade social e regional, 

juntamente com O Rio (1953), Morte e vida Severina (1954-1955) e “Festa na Casa-Grande” 

(In: Dois Parlamentos, 1958-1960) foram objetos de estudo do terceiro capítulo.  

No segundo e no terceiro capítulos, desenvolvemos o argumento da tese a partir da 

discussão da representação de tipos humanos em Cesário Verde e João Cabral, procurando 

explicitar as confluências e divergências entre os dois poetas. A partir da filosofia 

goodmaniana da arte, procurou-se discutir alguns conceitos com o fito de investigar os 

caminhos percorridos pelos poetas para realizar a mímesis de tipos humanos.  

O terceiro capítulo contemplou a poesia de João Cabral, chamando a atenção para os 

elementos que os aproximam e os distanciam. Inicialmente, procuramos destacar o processo 

de construção referencial do mundo por meio da análise dos procedimentos miméticos 

adotados pelo poeta pernambucano. Nessa busca foram privilegiadas as obras que colocam 

em evidência a paisagem nordestina e a poesia chamada transitiva, que também é 

intransitiva, a partir da representação do humano.  
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Considerando a galeria de heróis das poesias verdiana e cabralina, conclui-se, na 

esteira do conceito de heroísmo segundo Baudelaire,   que ao heroísmo se ligam traços como 

a marginalização, a miséria e as parcas oportunidades. Nesse contexto, difícil imaginar uma 

saída que signifique melhoria das condições de vida, ainda que os personagens lutem todos 

os dias. Apesar de algumas divergências, o heroísmo em Cesário Verde e João Cabral 

converge em muitos aspectos. 

São figuras heroicas em Cesário Verde os trabalhadores, seja da cidade ou do campo, 

vítimas de um sistema injusto e opressor. Apesar do esforço empreendido pelas personagens, 

nenhuma delas consegue mudar sua realidade para melhor. Lutam para sobreviver e são 

invisíveis aos olhos da sociedade que as trata com indiferença ou curiosidade momentânea. 

Para com elas o sujeito poético desenvolve uma empatia, responsável por dar o tom nos 

poemas. São figuras heroicas tanto homens quanto mulheres e crianças trabalhadoras ou 

mendigos – esses últimos são descritos como antigos trabalhadores que com a recessão 

econômica perderam o pouco que tinham.  Desta forma, o heroísmo em Cesário Verde está 

associado ao homem/mulher destituído de sua condição de cidadão. Nesse sentido a poesia 

se ergue como um brado de denúncia contra o sistema opressor. Todavia, o embate não é 

direto. Apesar de identificar a rede de exploração, o eu poético não se detém nela. Apenas 

menciona-a, às vezes tece uma crítica, mas sem deter o olhar demoradamente no opressor. 

Em João Cabral, por sua vez, também constatamos um heroísmo que se constrói a 

partir dos marginalizados e explorados socialmente. São personagens heroicas os sertanejos 

nordestinos que vivem no campo ou que migraram para as cidades em busca de melhores 

condições de vida. Nesse sentido, divergem das figuras heroicas em Cesário Verde, que 

identifica seus heróis a partir da cidade. Se em Cesário Verde há uma diversidade de figuras 

heroicas, em João Cabral todas estão ligadas a um mesmo perfil. Trata-se do sertanejo 

nordestino, que desempenha ou não a condição de migrante. Outro detalhe no qual o 

heroísmo diverge é quanto à presença de mulheres. Em Cesário Verde, são as varinas, as 

atrizes com tripla jornada, a vendedora de verduras, a engomadeira, as operárias de fábrica, 

etc. Em João Cabral, considerando- se apenas as obras analisadas, temos apenas a rezadeira 

e as ciganas de Morte e vida severina. São mulheres sertanejas fortes e determinadas, que 

enfrentam as dificuldades diárias com resiliência e persistência. Todavia, sua presença não 

é recorrente nas obras analisadas. Já em Cesário Verde à mulher dedica-se tanta atenção 

quanto ao homem. 

Portanto, o heroísmo moderno não se revela sob as mesmas bases. Apesar de 

partilharem algumas propriedades, o que se constata é a diversidade de heróis bem como de 
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suas construções por parte do sujeito poético. É certo que em Cesário Verde há uma relação 

de empatia entre os heróis e a voz poética, sendo a compaixão um traço fundamental, 

explicitamente explorado. Já em João Cabral não há qualquer vestígio de compaixão. O autor 

enquanto persona literária mantém-se à distância.  

Quanto à técnica empregada para incorporar o mundo à poesia, constatou-se que os 

dois poetas se aproximaram de outras artes como a fotografia, a pintura e o cinema. Cesário 

Verde empregou a imagem recorrentemente em seus poemas, assim como João Cabral que 

também fez da imagem um elemento importante. Todavia, no poeta português é a imagem 

perceptiva que ganha maior destaque, pois o poeta empregou, quando do exercício da 

observação, tanto os órgãos dos sentidos quanto a imaginação criadora. O resultado é uma 

poesia marcadamente descritiva, objetiva, pessoalizada e assinalada pela metáfora 

desmembrada. Vale lembrar que essa carga de subjetividade não implica em confissão 

pessoal. Trata-se do lirismo objetivo, voltado para o mundo das coisas. 

João Cabral também fez da imagem um elemento significativo. Em sua poesia, a 

imagem é a perfeita sintonia entre a forma da poesia e aquilo de que ela fala. Logo, ao falar 

de privação e pobreza sua poesia ergue-se sob símbolo da escassez, revelada tanto na 

contenção de palavras quanto na repetição exaustiva de termos e expressões. Se em Cesário 

Verde nos deparamos com a metáfora desmembrada, em João Cabral é o símile o recurso 

estilístico mais explorado.  

Os dois poetas dialogaram com o mundo do qual fizeram parte. O primeiro 

empregando a imaginação criadora. O último explorando a capacidade máxima da 

linguagem de dizer a miséria não apenas pelo emprego de vocábulos que remetem a esse 

campo semântico como também pelo emprego de frases e períodos marcados pela contenção. 

Os dois tomaram a poesia como amostra do mundo de que falavam e como tal aproximaram 

elementos distantes mas que partilham entre si determinadas propriedades, de forma a pôr 

em evidência a capacidade da linguagem de falar e de ser qualquer coisa que o poeta desejar.  

Por fim, os dois poetas construíram, cada um a seu modo, versões do mundo. Cada 

versão tornou-se um modo particular de enxergar o mundo, de lê-lo em suas particularidades 

e semelhanças. Logo, os dois praticaram a mímesis. Nesse processo, tanto Cesário Verde 

quanto João Cabral ampliaram as possibilidades de percepção. Para Cesário Verde, ver é 

mais que observar; é também incorporar uma análise no que se enxerga. Daí a visão lhe 

possibilitar condições de ir tanto ao passado quanto ao futuro. Utilizando-se da metáfora 

desmembrada, conforme assinala Rosa Maria Martelo, o poeta transitou em vários tempos: 
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presente, passado e futuro. O resultado foi uma poesia mais densa, mais encorpada, porque 

constituída por uma reflexão que não se deteve nas aparências.  

João Cabral, por sua vez, construiu as versões de mundo a partir da aproximação da 

realidade de sua terra natal e arredores. Para tanto empregou elementos díspares, mas que 

partilham entre si determinadas propriedades. Para denunciar a realidade do sertanejo, 

esquecido pelo governo em termos de políticas públicas, o poeta empregou a autorrestrição, 

além de selecionar um vocabulário em tudo mais próximo do homem do sertão. Para João 

Cabral é a própria poesia que se torna a bandeira de que fala. Por meio de uma linguagem 

mimética, o poeta deu a ver a realidade cruel do homem do sertão que inexiste sem a 

paisagem natural que o circunda. Em todas as versões aqui constatadas o homem 

marginalizado e excluído socialmente foi o elemento recorrente.  

Por fim, os dois poetas elegeram o homem enquanto herói de suas poéticas. E não se 

trata de qualquer homem. O homem edificado enquanto herói é aquele que se encontra às 

margens da sociedade. Em Cesário Verde é o trabalhador explorado e vítima das 

desigualdades sociais, seja na cidade ou no campo. Em João Cabral a figura heroica é o 

sertanejo nordestino que, vivendo no campo ou na cidade, enfrenta condições adversas. 

Apesar disso, essas figuras heroicas lutam por melhores condições de vida. 

Para finalizar, expressamos nosso desejo de que essa pesquisa contribua para a 

ampliação das leituras em torno de Cesário Verde e João Cabral bem como para os estudos 

sobre a tradição portuguesa na literatura brasileira.   
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ANEXO I 

 

CRISTALIZAÇÕES  
                                           A Bettencourt Rodrigues, meu amigo 

 

Faz frio. Mas, depois d’ uns dias de aguaceiros, 

            Vibra uma imensa claridade crua. 

           De cócoras, em linha, os calceteiros, 

           Com lentidão, terrosos e grosseiros, 

          Calçam de lado a lado a longa rua. 

 

Como as elevações secaram do relento, 

           E o descoberto sol abafa e cria! 

           A frialdade exige movimento; 

          E as poças d’ água, como um chão vidrento, 

          Reflectem a molhada casaria.  

 

Em pé e perna, dando aos rins que a marcha agita, 

          Disseminadas, gritam as peixeiras; 

          Luzem, aquecem na manhã bonita, 

         Uns barracões de gente pobrezita, 

         E uns quintalórios velhos, com parreiras. 

 

Não se ouvem aves; nem o choro d’ uma nora! 

         Tomam por outra parte os viandantes; 

        E o ferro e a pedra – que união sonora! – 

       Retinem alto pelo espaço fora, 

      Com choques rijos, ásperos, cantantes. 

 

Bom tempo. E os rapagões, morosos, duros, baços, 

         Cuja coluna nunca se endireita, 

         Partem penedos. Voam-lhe estilhaços. 

        Pesam enormemente os grossos maços, 

        Com que outros batem a calçada feita. 

 

A sua barba agreste! A lã dos seus barretes! 

          Que espessos forros! Numa das regueiras 

          Acamam-se as japonas, os coletes; 

         E eles descalçam com os picaretes, 

         Que ferem lume sobre pederneiras. 

 

E nesse rude mês, que não consente as flores, 

            Fundeiam, como esquadra em fria paz, 

            As árvores despidas. Sóbrias cores! 

            Mastros, enxárcias, vergas! Valadores 

           Atiram terra com as largas pás. 

 

Eu julgo-me no Norte, ao frio – o grande agente! –  
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            Carros de mão, que chiam carregados, 

            Conduzem saibro, vagarosamente; 

            Vê-se a cidade, mercantil, contente: 

            Madeiras, águas, multidões, telhados! 

 

Negrejam os quintais; enxuga a alvenaria; 

           Em arco, sem as nuvens flutuantes, 

            O céu renova a tinta corredia; 

            E os charcos brilham tanto que eu diria 

           Ter ante mim lagoas de brilhantes! 

 

E engelhem muito embora, os fracos, os tolhidos, 

           Eu tudo encontro alegremente exacto. 

          Lavo, refresco, limpo os meus sentidos, 

         E tangem-me, excitados, sacudidos, 

        O tacto, a vista, o ouvido, o gosto, o olfacto! 

 

Pede-me o corpo inteiro esforços na friagem 

            De tão lavada e igual temperatura! 

            Os ares, o caminho, a luz reagem; 

            Cheira-me a fogo, a sílex, a ferragem; 

        Sabe-me a campo, a lenha, a agricultura.  

 

Mal encarado e negro, um para enquanto eu passo; 

          Dois assobiam, altas as marretas 

         Possantes, grossas, temperadas d’ aço; 

        E um gordo, o mestre, com um ar ralasso 

        E manso, tira o nível das valetas. 

 

Homens de carga! Assim as bestas vão curvadas! 

          Que vida tão custosa! Que diabo! 

          E os cavadores descansam as enxadas, 

         E cospem nas calosas mãos gretadas, 

        Para que não lhes escorregue o cabo. 

 

Povo! No pano cru rasgado das camisas 

           Uma bandeira penso que transluz! 

          Com ela sofres, bebes, agonizas: 

           Listrões de vinho lançam-lhe uma cruz! 

 

D’ escuro, bruscamente, ao cimo da barroca, 

            Surge um perfil direito que se aguça; 

           E ar matinal de quem saiu da toca, 

       Uma figura fina, desemboca, 

      Toda abafada num casaco à russa. 

 

D’ onde ela vem! A atriz que eu tanto cumprimento; 

           E a quem, à noite, na plateia, atraio 

           Os olhos lisos como polimento! 

          Com seu rostinho estreito, friorento, 
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         Caminha agora para o seu ensaio. 

 

E aos outros eu admiro os dorsos, os costados 

         Como lajões. Os bons trabalhadores! 

        Os filhos das lezírias, dos montados: 

       Os das planícies, altos, aprumados; 

       Os das montanhas, baixos, trepadores! 

 

Mas fina de feições, o queixo hostil, distinto, 

            Furtiva a tiritar em suas peles, 

           Espanta-me a actrizita que hoje pinto, 

           Neste dezembro enérgico, sucinto, 

           E nestes sítios suburbanos, reles! 

 

Como animais comuns, que uma picada esquente, 

            Eles, bovinos, másculos, ossudos, 

            Encaram-na sanguínea, brutamente; 

           E ela vacila, hesita, impaciente 

           Sobre as botinas de tacões agudos. 

 

Porém, desempenhando o seu papel na peça, 

             Sem que inda o público a passagem abra, 

            O demonico arrisca-se, atravessa 

           Covas, entulhos, lamaçais, depressa, 

           Com seus pezinhos rápidos de cabra! 

                                              VERDE. Cesário, p.123-126 

 


