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Quadro nenhum está acabado, 

disse certo pintor; 

se pode sem fim continuá-lo, 

primeiro, ao além do quadro 

 

que, feito a partir de tal forma, 

tem na tela, oculta, uma porta 

que dá a um corredor 

que leva a outra e a muitas outras. 
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João Cabral em Museu de Tudo (1975)  
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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta o resultado da pesquisa que buscou analisar algumas 

configurações poéticas de João Cabral de Melo Neto (1920–1999), mais 

especificamente poemas que tematizam e estabelecem diálogo com a linguagem 

pictórica. Objetivou-se, de tal maneira, compreender como se dá o processo de 

correlação entre, ao menos, três discursos: o poético, o pictórico e a crítica de arte na 

poética cabralina. Através de empenho metodológico qualitativo de caráter 

bibliográfico, a pesquisa fundamentou-se na interdisciplinaridade dos estudos 

comparatistas. Nesse sentido, os Estudos Interartes, Clüver (1997; 2006; 2008), a 

Literatura Comparada, Nitrini (2000; 2008) e Carvalhal (1986; 1994; 2005), e a Estética 

Comparada, Souriau (1983), serviram de base fundamental para esta investigação, já 

que possibilitaram a concepção dos nossos objetos de análise em sua correlação com 

outra linguagem artística. 

Palavras-chave: Poesia. Pintura. Crítica. Estudos Interartes. João Cabral de Melo Neto. 
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RESUMEN 

  

En esta tesis se presentan los resultados de una investigación que pretendía analizar 

algunas configuraciones poéticas de João Cabral de Melo Neto (1920-1999), más 

específicamente poemas que tematizan y establecen un diálogo con el lenguaje 

pictórico. El objetivo era entender cómo es el proceso de correlación entre al menos tres 

discursos: el poético, el pictórico y la crítica del arte en la poética Cabralina. A través 

del compromiso metodológico cualitativo de carácter bibliográfico, la investigación se 

basa en la interdisciplinariedad de los estudios comparatistas. En este sentido, el 

Estudios Interart, Cluver (1997; 2006; 2008), Literatura Comparada, Nitrini (2000; 

2008) y Carvalhal (1986; 1994; 2005), y Estética Comparada, Souriau (1983), sirvieron 

como base fundamental para esta investigación, una vez que tornó posible el diseño de 

nuestro análisis de los objetos en su correlación con otros lenguajes artísticos. 

 

Palabras clave: Poesía. Pintura. La crítica. Estudios interart. João Cabral de Melo Neto. 
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INTRODUÇÃO 

 

Alguns, achando bárbaro o espetáculo,  

prefeririam (os delicados) morrer. 

Chegou um tempo em que não adianta morrer.  

Chegou um tempo em que a vida é uma ordem.  

A vida apenas, sem mistificação. 

 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

Faz um tempo nebuloso lá fora, tempo de absoluta depuração, bem antecipado 

pelo Gauche. Tempo em que as pedras no meio do caminho são somadas às histerias do 

planalto. E a vida parece seguir imitando o passado. Veja o nosso estado: eles querem 

tornar as esquinas perigosas como naquela época em que gargantas corajosas viviam 

presas por entre grades. Almejam criminalizar nossa pouca liberdade: nos vestir de 

padrão, nos curar do pecado, pintar de outra cor.  

Insolentes, eles nos golpeiam e esperam silêncio. Mas se nossos pais não 

obedeceram, também nós não nos curvaremos à ordem ilógica daquela mesma vida que 

costumava agonizar nas ditas duras armas de velhos generais. Nesses dias que se 

seguem, generalizada será a nossa força e extensivo o nosso desejo de luta, pois há 

ainda que respirar, apesar da falta de oxigênio.  

Se é o tempo atual doentio, arde febril nossa voz que não se cala e faz de todo 

espaço resistência. E então seguimos, enquanto a Arte, nesses caminhos desonestos, 

prova-se cada vez mais nossa aliada, como certa flor que naquele maio nasceu no 

asfalto entre o medo e a náusea. Discutamos, pois, sobre Arte, posto que ela continua 

sendo nossa injeção de adrenalina, antídoto contra o caos, lente para nossa visão que 

mesmo embaçada, segue sem temer.  

Esta dissertação discute o diálogo, bastante específico, entre duas linguagens 

artísticas: a poesia e a pintura. Concebemos, desse modo, como objetos de análise, 

alguns poemas do poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto, nos quais se tem 

estabelecida correlação com o campo pictórico. Cabral, em boa parte de sua produção, 

referenciou a obra de diversos artistas das mais diferentes áreas e estéticas. Em Museu 

de tudo (1975) e Poesia crítica (1982), essa inclinação cabralina está posta de maneira 

ainda mais expressiva, embora em outras publicações, como Psicologia da composição 

(1947) e Serial (1961), possa se encontrar indícios dessa aproximação interartística. 
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Optamos, nesta pesquisa, por investigar apenas a relação da poesia de Cabral 

com a pintura, pois, além de julgarmos uma linha mais producente, levamos em conta o 

maior interesse do poeta por essa linguagem artística, sinalizando aquilo que buscamos 

investigar: a abordagem crítica de seus versos. Apesar do diálogo entre os campos 

poético e pictórico ser bastante conhecido e estudado, consideramos que no Brasil as 

produções que apresentam esse aspecto interartístico devem ser ainda mais exploradas. 

Dividimos a presente dissertação em três capítulos a fim de melhor exposição dos 

nossos objetos de estudo.  

No primeiro capítulo, traçamos um breve histórico de movimentos e poetas que 

conduziram a uma série de transformações na concepção do objeto poético. Admitimos, 

assim, como ponto inicial, as inovações de alguns poetas modernos franceses que 

desestabilizaram a crítica literária. Abordamos tal descompasso no ambiente crítico que 

se estendeu durante o século XIX, atingindo os limites das primeiras décadas do século 

XX, quando a estética do futurismo russo estabeleceu diálogo direto com as concepções 

teóricas do também formalismo russo. Em seguida, enfocamos as contribuições da 

crítica sociológica, bem como os estudos da Escola de Frankfurt e do pensamento 

bakhtiniano na expansão dos métodos de concepção do objeto literário, até o surgimento 

de outros ramos da teoria literária, como a literatura comparada e os estudos interartes, 

áreas nas quais se situa a presente investigação. 

Sequencialmente, no subcapítulo “Literatura e outras artes no Brasil: primeiros 

passos no século XX”, apresentamos um específico momento da literatura brasileira, 

quando os artistas, em decorrência do entusiasmo do modernismo, adentram o campo da 

crítica ao publicarem textos sobre diversas linguagens artísticas; caso, por exemplo, da 

artista plástica Tarsila do Amaral, a qual, em uma série de crônicas, prestou-se a 

comentar a produção artística nacional entre os anos de 1936 a 1956. Em seguida, 

aborda-se no subcapítulo “A poesia de João Cabral e a pintura” a relação da poética de 

João Cabral de Melo Neto com a pintura, enfocando o teor crítico de sua poesia ao se 

referir linguagem pictórica. 

No segundo capítulo, remontamos a tradição teórica sobre a relação poesia-

pintura. Ao percorrer o caminho de aproximação entre essas duas linguagens, 

consideramos a Antiguidade como ponto inicial para compreensão das similitudes e 

pontos de contato entre essas duas artes consideradas “irmãs”. O conceito retórico de 

Ekphrasis se destaca, nesse limiar, como sinalizador da aproximação que pretendemos 

investigar, sendo possível, de tal modo, ressignificá-lo como um recurso crítico. 
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É também no segundo capítulo que tratamos das principais disciplinas que dão 

conta das relações entre artes. A interdisciplinaridade da Estética Comparada, da 

Literatura Comparada e dos Estudos Interartes possibilitou nossa investigação, pois 

permitiu conceber as duas linguagens quando em contato. Como campo passível de 

problematização, os Estudos Interartes se mostram importantes no processo de 

ampliação das abordagens literárias, já que apresentam alternativas para a concepção do 

objeto literário ao levar em consideração outros elementos além daqueles puramente 

formais. 

Já no terceiro e último capítulo são empreendidas as análises dos seguintes 

poemas: “A André Masson” (1942), “A Vicente do Rego Monteiro” (1945) “A 

Paisagem Zero” (1945) e “O sim contra o sim” (1966), a fim de compreendemos como a 

abordagem poética é construída nessas produções que fazem referência a uma 

linguagem artística distinta.  

Por fim, acreditamos que ao conceber esse tipo de poema como objeto de estudo, 

a presente pesquisa pode contribuir na compreensão de aspectos relevantes no ramo dos 

Estudos Interartes bem como ajudar na ampliação desse tipo de investigação, cuja 

concepção é intermediada por um tipo bastante específico de poema, aquele que faz 

relação com outras artes, presente há muito na poesia brasileira moderna e 

contemporânea.  
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1. Poesia e descompasso crítico: para além dos pressupostos 

tradicionais 

 

A poesia moderna, compreendida aqui a partir dos poetas franceses Charles 

Baudelaire (1821–1867), Arthur Rimbaud (1854–1891) e Stéphane Mallarmé (1842–

1898), evocou um diálogo descompassado com a crítica literária do século XIX ao 

apresentar outros elementos estéticos estranhos à própria inovação romântica que se 

assentava. Inaugurou também novos modelos de composição e rompeu com a tradição 

poética, dando margem a certo estranhamento por parte da crítica e da história literária, 

cujos instrumentos e conceitos de análise, calcados, sobretudo, no biografismo, no 

determinismo sociológico e no psicologismo, não conseguiam lidar profundamente com 

tais mudanças de forma e conteúdo. 

O romantismo oitocentista trouxe para o domínio poético inovações estéticas 

que exerceram influência sobre diversos movimentos que lhe foram posteriores. Como 

se sabe, a modernidade implicou alterações radicais nas formas de processamento das 

mais variadas linguagens artísticas. No gênero romanesco, por exemplo, como aponta 

Rosenfeld (1973), processaram-se profundas inovações no tocante aos temas e, 

sobretudo, aos modos de composição e categorias narrativas, com especial destaque 

para o tempo e o foco narrativo.  Referindo-se à pintura, o mesmo crítico aponta, como 

uma das modificações legitimadas pela modernidade, a mudança da perspectiva central 

no plano das telas. Elimina-se o mimetismo, no sentido de interesse pela representação 

cognoscível da realidade empírica; em seu lugar, ganha força a abstração valorizada 

pelas correntes figurativas como o expressionismo, cubismo e surrealismo. 

A “desrealização” (ROSENFELD, 1973, p. 76) na pintura, corroborada pelo 

afastamento da imitação da realidade, correspondeu analogamente ao que se observou 

na nova forma de apresentação do romance em relação à sua própria cronologia. A 

sucessão temporal do enredo foi modificada e apresentada a partir de uma nova estética, 

que sobrepujou a forma tradicional de composição calcada pela linearidade do enredo 

tradicional com seu movimento curvilíneo de início, clímax e desenlace. No campo da 

poesia, as inovações também desestruturaram práticas e definições comuns do gênero. 

Conforme Hugo Friedrich (1978), as transformações trazidas pela lírica moderna 

modificaram diretamente o modo de concepção e arranjo do fazer poético em níveis 

estruturais e de conteúdo: 
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O vocabulário usual aparece com significações insólitas. Palavras 

provenientes da linguagem técnica mais remota vêm eletrizadas 

liricamente. A sintaxe desmembra-se ou reduz-se a expressões 

nominais intencionalmente primitivas. Os mais antigos instrumentos 

da poesia, a comparação e a metáfora, são aplicados de uma nova 

maneira, que evita o termo de comparação natural e força uma união 

irreal daquilo que real e logicamente é inconciliável. Como na pintura 

moderna, a composição de cores e de formas, tornada autônoma, 

desloca ou afasta completamente tudo aquilo que é objetivo, para só se 

realizar a si própria. Assim, na lírica, a composição autônoma do 

movimento linguístico, a necessidade de curvas de intensidade e de 

sequências sonoras isentas de significado, têm por efeito não mais 

permitirem, de modo algum, compreender o poema a partir do 

conteúdo de suas afirmações. Pois o seu conteúdo verdadeiro reside na 

dramática das forças formais tanto exteriores como interiores. Como 

semelhante poema ainda assim é linguagem, mas uma linguagem sem 

um objeto comunicável tem o efeito dissonante de atrair e, ao mesmo 

tempo, perturbar quem sente (FRIEDRICH, 1978, p. 18). 

 

 

As transformações apontadas por Friedrich levam a crítica e a teoria literária 

modernas a lançarem mão de categorias de valor negativo. O uso de um termo como 

“anormalidade” relativo aos novos modos de composição poética chama a nossa 

atenção, uma vez que pressupõe contraste frente a uma normalidade que, nos meandros 

da poesia canonizada, não poderia ser colocada em dúvida. Em outras palavras, a 

normalidade remete, diretamente, àquela forma consagrada de lírica que, dentro de uma 

tradição, deveria ser conservada, e a anormalidade, por sua vez, diz respeito à ousadia 

do novo lirismo que, nas práticas de poetas como Baudelaire e Mallarmé, se firmou.  

É de fundamental importância a contribuição do poeta francês Baudelaire na 

construção do que se constatou como modernidade no campo artístico e de suas 

implicações na vida dos sujeitos. Considerando-se uma vítima do tempo moderno, ele 

revelou, em sua poética, angústia frente à civilização “dominada pela técnica” 

(FRIEDRICH, 1978 p.35), que se adaptava ao novo modo de vida decorrente do 

processo de industrialização. A problemática da poesia baudelairiana se firmou, nesse 

contexto, ao lado da possibilidade de pensar a arte como objeto de “elaboração criativa 

do destino de uma época”, segundo Friedrich (1978, p. 35). 

A despersonalização na lírica de Baudelaire afastou-o da tradição romântica. 

Embora muitos dos seus versos falem a partir do eu, essa categoria não se apresenta 

empiricamente, mas dentro da lógica coletiva da modernidade. Ao buscar a 

impessoalidade em sua poesia, o poeta conseguiu projetar para dentro de suas 
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composições o Zeitgeist da época, em seu clima de angústia e efemeridade. O 

afastamento do eu empírico na lírica moderna expôs a inocuidade da abordagem de 

cunho biográfico, psicológico e sociológico (de linha positivista) que eram realizadas 

pela tradicional crítica literária oitocentista. 

A estética do caos evidenciada, sobretudo, pelo ambiente misterioso de 

Baudelaire são evidenciados nos poemas que compõem As flores do mal (1857), 

considerada obra marco da lírica moderna. No soneto “À une passante”, por exemplo, o 

ambiente urbano revela o que mais tarde se firmaria como uma especificidade da lírica 

moderna: a urbanização da poesia. Vejamos o referido soneto, aqui em tradução de Ivan 

Junqueira: 

 

A uma passante 

 

A rua em torno era um frenético alarido. 

Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa, 

Uma mulher passou, com sua mão suntuosa 

Erguendo e sacudindo a barra do vestido. 

 

Pernas de estátua, era-lhe a imagem nobre e fina. 

Qual bizarro basbaque, afoito eu lhe bebia 

No olhar, céu lívido onde aflora a ventania, 

A doçura que envolve e o prazer que assassina. 

 

Que luz… e a noite após! – Efêmera beldade 

Cujos olhos me fazem nascer outra vez, 

Não mais hei de te ver senão na eternidade? 

 

Longe daqui! tarde demais! “nunca” talvez! 

Pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste, 

Tu que eu teria amado, ó tu que bem o viste!                                        

(BAUDELAIRE, 1985, p. 361). 

 
 

Em decorrência do êxodo urbano nascido com a revolução industrial, as 

metrópoles europeias cresciam em número de habitantes e agitação. A configuração do 

soneto em questão representa um jogo de encontro e desencontro entre transeuntes em 

algum local de uma cidade de intenso movimento. A mulher passante, a quem o poeta 

se reporta, conota, de maneira simbólica, a própria efemeridade do tempo que começa a 

ser questionada por conta das transformações no estilo de vida moderno. Perde-se no 

meio da multidão, entre o frenesi da modernidade, a possibilidade de uma suposta 

eternidade afetiva, a qual é substituída pela fugacidade dos momentos. Todo o soneto é 

construído sob uma evidente tensão a partir da constatação da brevidade da vida. 
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Em Sobre a modernidade (1996), discutindo e rompendo com as concepções do 

belo a respeito da produção artística de sua época, Baudelaire (1996, p. 24) lança em seu 

texto a noção de modernidade e a define como sendo “o transitório, o efêmero, o 

contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o imutável”. Destaca-

se, assim, também seu trabalho crítico sobre a modernidade, o qual se afasta da 

tradicional crítica de arte, interpelando em suas discussões a relação entre o artista com 

seu tempo e a capacidade deste de expressar a consciência criadora de sua 

contemporaneidade. De tal maneira, Baudelaire instaurou uma nova forma de 

composição a partir das concepções que o próprio poeta defendia também no campo 

teórico: 

 

Uma característica fundamental de Baudelaire é sua disciplina 

espiritual e clareza de sua consciência artística. Ele reúne o gênio 

poético e a inteligência crítica. Suas ideias acerca do procedimento da 

arte poética estão no mesmo nível do seu próprio poetar e são, em 

muitos casos, até mesmo mais avançadas [...] (FRIEDRICH, 1978, p. 

36). 

 

 

A busca experimental de musicalidade e a reflexão em níveis herméticos, 

características da lírica moderna, além de marcarem a obra de Baudelaire, marcam 

também a prática poética de artistas posteriores, tais como Rimbaud e Mallarmé, 

instaurando, dessa maneira, o que se considerou, então, como a forma moderna do fazer 

poético.  

Com esses referidos novos contornos, a poesia provocou, assim, uma 

consequente agitação que, em outro diapasão, desestabilizou a tradicional crítica 

literária da época. O descompasso entre crítica literária e inovações da poesia moderna 

deu lugar a uma série de debates superficialmente inócuos que buscavam, em um 

esforço interpretativo, conceber a poesia: 

 

Seguindo-se o desenvolvimento da moderna poesia desde o seu início 

(primeira metade do século XIX) e comparando-a com as opiniões e 

os pontos de vista hermenêuticos dos críticos contemporâneos, 

defronta-se com um descompasso grosseiro que penetrou século XX 

adentro. Enquanto os pioneiros e fundadores da lírica moderna abrem 

cada vez mais, em suas obras, novas possibilidades ao poético e assim 

ampliam, e ao mesmo tempo, delimitam as fronteiras da poesia, a 

crítica mostra desde o princípio não estar, nem mesmo 

aproximadamente, apesar de alguns lampejos, em condições de fazer 

justiça às produções poéticas novas (STEMPEL, 1983, p. 387). 
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A discrepância entre o fazer poético moderno e a crítica se arrastou até as 

primeiras décadas do século XX, quando o futurismo russo começou a ganhar forma e 

“estimulou nova reflexão teórica sobre a constituição verbal da poesia, que logo depois 

iria levar a uma nova forma de considerar a literatura em geral” (STEMPEL, 1983, p. 

414).   

O programa futurista, enquanto proposta estética, estabeleceu princípios caros 

aos limites da poesia e da arte em geral.  Empenhados em produzir um rompimento com 

a tradição, os artistas entusiastas do futurismo escreveram diversos manifestos, 

assinalando a linguagem em sua função social e inscrevendo a poesia em uma ampla 

coletividade que demandava, assim, um fluxo mais democrático com vistas a superar as 

concepções biografistas próprias do discurso crítico em relação ao poético.  

Dentre os entusiastas do futurismo russo, destaca-se a influência que o grupo 

chamado “Hylaea” ― formado por poetas influenciados pelo movimento cubista como, 

Vladímir Maiakóvski (1893–1930), Aleksiéi Krutchônik (1886–1968) e Vielimir 

Khlébnikov (1885–1922) ― exerceu no tratamento da estética futurista.  

Bastante conhecida no Brasil, a poesia de Maiakóvski é marcada por um tom de 

revolta que se manifesta sem beirar o panfletismo. Ao conceber, por exemplo, o poema 

“Poeta-Operário”, é possível notar o cunho de protesto empregado ao levantar a questão 

do menosprezo ao ofício de poeta por parte da sociedade materialista, que considera útil 

somente aquilo que se encontra dentro da lógica capitalista. Tomemos como ilustração 

um trecho do referido poema, traduzido por Emilio Carrera Guerra: 

 

[...] 

Mas pode alguém  

acusar-nos de ociosos? 

Nós polimos as almas 

com a lixa do verso. 

Quem vale mais: 

o poeta ou o técnico 

que produz comodidades? 

Ambos!  

Os corações também são motores. 

A alma é poderosa força motriz. 

Somos iguais. 

Camaradas dentro da massa operária. 

Proletários do corpo e do espírito. 

Somente unidos,  

somente juntos recomeçaremos o mundo,  

fá-lo-emos marchar num ritmo célere. 

Diante da vaga de palavras. 
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levantemos um dique! 

Mãos à obra! 

O trabalho é vivo e novo! 

Com os oradores vazios, fora! 

Moinho com eles! 

Com a água de seus discursos 

que façam mover-se a mó! 

(MAIAKOVSKI, 1991, p. 36). 

 
 

As inovações formais e temáticas, a exemplo de “polir almas” e “lixar versos”, 

aproximam de tal modo a poesia futurista dos franceses Rimbaud e Mallarmé, dos quais 

foram leitores.  

O trato revolucionário da linguagem futurista provocou um consequente 

estranhamento. A poesia transracional, como conceituada por Khliébnikov e 

Krutchônikh, calcada, principalmente, na desautomatização da língua, ou seja, no uso 

experimental da palavra como unidade linguística dotada de possibilidades diversas de 

sentido, apresentou características inovadoras para o contexto poético e, desse modo, 

demandou outros procedimentos críticos: 

 

O aspecto absoluto não só da palavra, mas também com frequência do 

som, das letras, da forma gramatical, em suma, do material verbal, e 

também das imagens verbais, não podia deixar qualquer dúvida de que 

[com os futuristas] se tinha chegado a um ponto do desenvolvimento 

da técnica poética onde as concepções tradicionais tinham de falhar 

(STEMPEL, 1983, p. 391). 

 
 

O ambiente de renovação criativa e poética do futurismo russo coincidiu com o 

contexto de surgimento das novas ideias críticas do que viria a se firmar como 

formalismo russo. Na Rússia do início do XX, o descontentamento da nova geração de 

estudantes universitários frente às concepções vigentes a respeito do objeto literário e a 

novidade das vanguardas, principalmente do futurismo, motivou a criação de novas 

discussões no âmbito artístico em geral. Estabelecia-se um diálogo proveitoso entre os 

proponentes da nova estética poética e os entusiastas do novo modelo de concepção 

crítica que se firmava: 

 
No período tumultuoso em que ruíam os valores consagrados, quando 

a velha estética não podia mais satisfazer os jovens, a aliança entre 

crítica formalista e poesia arrojada e revolucionária parecia expressar 

o que mais se adequava ao espírito da época. [...] A Rússia procurava 

estruturar-se em novas formas, sob novos princípios, e o arrojo e 

inovadorismo tanto dos poetas quanto dos estudiosos da literatura 
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condiziam com o espírito dos novos tempos (SCHNAIDERMAN, 

1976, p. x-xi). 

 
 

No que diz respeito, especificamente, ao domínio literário, as heranças 

tradicionalistas da crítica e da historiografia literárias são postas em xeque quando entre 

os anos de 1914 e 1917 é fundado o Círculo Linguístico de Moscou na Rússia. Dentre 

as discussões dos membros do Círculo, o tratamento científico da poesia em intersecção 

com a linguística centralizava o rumo das investigações, bem como a problemática da 

diferenciação da linguagem prática em relação à poética. Roman Jakobson (1896–

1982), Victor Chklóvski (1893–1984) e Boris Eikhenbaum (1886–1959), como 

membros mais atuantes, desenvolveram princípios teóricos que constituiriam o método 

formal. 

O formalismo russo marca – no contexto de entusiasmo com o advento científico 

da Linguística no continente europeu – o surgimento de uma nova forma de conceber o 

objeto literário, obliterando, de tal maneira, as concepções em vigência até aquela 

altura. As ideias dos formalistas desenvolvem-se em um notório contexto de resistência, 

marcando o surgimento dessa corrente crítica que viria a ser uma das mais importantes 

no campo dos estudos da linguagem. 

Influenciados pelo cientificismo prático e objetivo da doutrina positivista, os 

críticos formalistas dispensaram, em primeira ordem, discussões filosóficas e 

excessivamente metodológicas. Na contramão das tradições críticas vigentes, o 

formalismo russo propõe-se a analisar os aspectos exclusivamente intrínsecos ao texto 

literário e a desconsiderar – ou a considerar de maneira secundária – os elementos 

extrínsecos, como a biografia, psicologia ou sociologia do autor. O texto, como unidade 

independente dotada de sentido e definido por elementos coesivos, ganha espaço 

privilegiado no campo das reflexões formalistas. A materialidade textual, deslocada do 

contexto, configura-se, nesses termos, como uma grande contribuição da abordagem 

formalista aos estudos literários: 

 

A filosofia, a sociologia, a psicologia, etc., não poderiam servir de 

ponto de partida para a abordagem da obra literária. Ela poderia conter 

esta ou aquela filosofia, refletir esta ou aquela opinião política, mas, 

do ponto de vista do estudo literário, o que importava era o priom, ou 

processo, isto é, o princípio da organização da obra como produto 

estético, jamais um fator externo (SCHNAIDERMAN, 1976, p. 9). 
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A preocupação formalista se centrava, então, no processo de criação. A 

abordagem da arte, por meio de método e procedimentos específicos, propulsionou a 

discussão entre os formalistas de modo que se tornou necessária a diferenciação entre o 

discurso cotidiano e o discurso artístico. Chklovski (1973), contrapondo as referidas 

linguagens, estabeleceu como marca principal de diferença os respectivos caracteres de 

automatização e singularização.  O discurso cotidiano evidencia sua automatização ao 

ser mais direto e comunicativo. Por sua vez, a linguagem artística estabelece, em um 

procedimento de singularização, um tipo diferente de acepção já que se pretende atingir 

limites novos de percepção, pois “a arte é um meio de experimentar o devir do objeto, o 

que já é ‘passado’ não importa” (CHKLOVSKI, 1973, p. 45). Desse modo, a 

abordagem da arte (mais especificamente, da literatura a partir de metodologias 

práticas) e a formulação do conceito de literariedade consagraram o método formalista 

a partir de uma categoria conceitualmente reconhecível.  

Para o estabelecimento do conceito de literariedade, se fez necessário, a priori, 

recorrer à estabelecida diferenciação da linguagem cotidiana da linguagem poética, 

explicitando-se a função de cada uma a partir do que Jakobson (1916) denominou de 

valor autônomo da palavra. Nesse contexto, a linguagem poética, ao sobrepujar a lógica 

usual cotidiana confere às palavras novos significados. Dessa acepção, ocuparam-se os 

futuristas que, em um jogo de experimentalismo linguístico, propuseram a 

desautomatização da linguagem.  

Os estudos, a partir de categorias concretas e de suas específicas 

particularidades, alavancaram uma espécie de método formal de conceber o objeto 

literário, embora, como assinala Eikhenbaum (1976), não exista no movimento 

formalista um sistema fechado e imóvel de regras: 

 

Nós não tínhamos e nem temos ainda alguma doutrina ou algum 

sistema completo. Em nosso trabalho científico, apreciamos a teoria 

unicamente como uma hipótese de trabalho, com a ajuda da qual 

indicamos e compreendemos os fatos: descobrimos um caráter 

sistemático, graças ao qual esses fatos tornam-se matéria de estudo 

(EIKHENBAUM, 1976, p. 4). 

 
 

O legado teórico prescrito pelo formalismo russo influenciou de forma 

abrangente correntes críticas que lhe foram posteriores ou mesmo contemporâneas. O 

ambiente tenso da Europa no início do século XX possibilitou, por sua vez, o 

surgimento de uma série de teorias e novos rumos científicos que, baseando-se em 
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alguns postulados formalistas, propuseram novos modelos de concepção do texto 

literário enquanto elemento passível de análise. 

Na Alemanha, surge em 1924 o Instituto de Pesquisa Social, marcando o início 

do que mais tarde se consolidaria como a Escola de Frankfurt, corrente fundamental 

para a construção do pensamento político e filosófico contemporâneo com grande 

contribuição para os estudos literários. A Teoria Crítica formulada pelos fundadores 

dessa escola é influenciada pelo estudo e/ou revisão do pensamento de Immanuel Kant 

(1724–1804), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), Sigmund Freud (1856–

1939) e, principalmente, de Karl Marx (1818–1883). Os estudos frankfurtianos situam-

se em um campo de revisão do contexto social e cultural de sua época, objetivando 

compreender os mecanismos de rearranjo das sociedades que vivem as consequências 

após a Primeira Guerra Mundial (TANAKA, 2001).  

A problematização das mudanças ocorridas no início do século, tais como a 

multiplicação dos meios de comunicação, a relação problemática entre cultura e 

economia, os problemas decorrentes do desenvolvimento do capitalismo e os regimes 

totalitaristas – fascismo (1922-1945) stalinismo (1924-1953) e nazismo (1933-1945) – 

alavancaram a criação de uma teoria que pretendia compreender a sociedade no limiar 

político-econômico.  

A abordagem da arte pelos frankfurtianos fortaleceu, na teoria literária, a 

ampliação do conceito de texto que, ultrapassando os limites promulgados pelo 

movimento formalista, passa a conceber os elementos estéticos em constante diálogo 

com elementos “extraliterários”, de modo que o contexto social se torna uma categoria 

reconhecida, sobretudo pela teoria sociológica.  

Ao pensar a literatura dentro de determinado contexto social, enfocando o objeto 

literário como um fenômeno que representa, simbolicamente, a dimensão de uma 

sociedade, os críticos da linha sociológica instauram, no campo teórico, um método 

mais amplo de análise que considera apropriada a investigação de princípios sociais no 

interior dos textos. 

A crítica sociológica se vale, então, do pensamento de influentes teóricos, a 

exemplo de György Lukács (1885–1971) que, em seus trabalhos, modulou a relação 

texto e contexto.  Em Teoria do romance, obra publicada em 1920, Lukács parte de uma 

premissa marxista para fazer um histórico evolucionista de gêneros literários 

estabelecendo, como indica Silva (2003), um paralelo com o desenvolvimento do 

capitalismo, uma vez que, para o teórico, os gêneros literários não são meramente 
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produtos da ação inventiva dos autores. Antes disso, eles representam o resultado de 

formações sociais em determinados momentos históricos: 

 

Epopeia e romance, ambas as objetivações da grande épica, não 

diferem pelas intenções configuradoras, mas pelos dados histórico-

filosóficos com que se deparam para a configuração. O romance é a 

epopeia de uma era para a qual a totalidade extensiva da vida não é 

mais dada de modo evidente, para a qual a imanência do sentido à 

vida tornou-se problemática, mas que ainda assim tem por intenção a 

totalidade (LUKÁCS, 2000, p. 59). 

 
 

  A leitura sociológica de Lukács (2000) permite diferenciar duas formas literárias 

distintas e representativas de épocas igualmente diferentes. A forma literária do 

romance, enfocada como um gênero moderno, é reconhecida por Lukács como um 

modo de produção essencialmente burguês, devido à configuração social que permitiu a 

ascensão da classe burguesa. 

Por outro lado, deve-se ressaltar também que as discussões propostas por 

Bakhtin, bem como os seus conceitos formulados nos meandros da crítica literária, 

servem também de base para estudos que pautam a relação dos textos literários com os 

seus respectivos meios de produção. Dessa maneira, é claro para a crítica literária 

moderna o conceito de dialogismo que prevê o princípio linguístico “segundo o qual 

todo ato de linguagem sempre leva em conta a presença, ainda que invisível, de alguém 

para quem se fala ou escreve” (SILVA, 2003, p. 126). 

Bahktin (1997), debruçando-se sobre a obra de autores russos, amplia a noção de 

texto ao conceituar a ação dialógica como uma prática discursiva entre interlocutores 

que se apresentam como sujeitos históricos e culturais pertencentes à determinada 

sociedade. Nesse sentido, o ato de comunicação se evidencia como um processo de 

participação social, uma vez que “a palavra revela-se, no momento de sua expressão, 

como o produto da interação viva das forças sociais” (BAKHTIN, 2006 p. 48). 

Na contramão do formalismo, o trabalho da crítica dialógica de Bakhtin propôs, 

em termos de teoria, a expansão dos métodos de análise do texto literário, sendo 

possível, dessa forma, afirmar que as teorias pós-formalistas procuraram apresentar 

abordagens alternativas nos diversos campos de conhecimento. Nos estudos 

linguísticos, o surgimento da Análise do Discurso, da Teoria da Enunciação e da 

Pragmática são exemplos concretos de expansão de perspectivas. No campo dos estudos 
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literários, a Estética da Recepção e o estabelecimento dos Estudos Interartes servem 

como fatos concretos de algumas das ampliações dessas concepções teóricas.  

 

1.1 Literatura e outras artes no Brasil: primeiros passos no século XX 

 

O percurso das relações interartes no Brasil se revela bastante interessante. Os 

artistas, principalmente os escritores nos anos que se seguiram a década de 1920, com 

todas as inovações propostas pela Semana de Arte Moderna, tornam-se críticos de arte 

de algum modo ao comentarem e avaliarem as obras de seus companheiros. Em 

constante movimento e diálogo, pintores, escultores e poetas referenciam a produção 

artística nacional com o entusiasmo crítico que marcaria o próprio movimento 

modernista. A ligação entre os modernistas corroborava suas inclinações intelectuais na 

busca de aspectos constitutivos da arte brasileira. O desejo de compreender melhor o 

país e sua consciência nacional criadora impulsionou, dessa maneira, o grupo de artistas 

composto por Tarsila do Amaral (1886-1973), Oswald de Andrade (1890-1954) e Mário 

de Andrade (1893-1945), em 1924, ainda nas reminiscências do furor provocado pela 

Semana de Arte Moderna, a desembarcar em Ouro Preto, Minas gerais, em uma espécie 

de “Viagem de Descoberta do Brasil”, como foi batizada por Oswald.  

A investigação desses artistas-intelectuais, representados principalmente pela 

figura de Mário de Andrade, encontra no barroco mineiro alguns traços do que seria a 

origem de arquitetura de estilo nacional. Segundo Mário de Andrade (1993), 

Aleijadinho (1730–1814) não se limitou a reproduzir modelos europeus, tendo, ao invés 

disso, criado novas concepções e incorporados elementos originais em suas obras: 

 

Todas essas igrejas, assim como os templos de maior porte, edificados 

mais tarde, obedecem a uma certa ordem de tipos arquitetônicos que, 

tendo-se vulgarizado por todo o Brasil, tomaram uma feição 

fortemente acentuada, donde muito bem se poderia originar um estilo 

nacional (ANDRADE, 1993, p. 47). 

 

 

A partir daquele momento, a reflexão sobre as características da arte nacional, 

nas mais variadas linguagens artísticas, conduziu debates bastante reveladores da 

própria estética modernista. Em 1929, como aponta Laura Brandini (2008), as 

mudanças nos planos econômicos e políticos do Brasil exigiram dos modernistas outra 

postura. Os tempos de instabilidade cobraram, em certa medida, um maior engajamento 
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social de modo que, nesse contexto, os artistas, outrora tão unidos no propósito de 

construir um projeto nacional, tomassem caminhos diferentes. É nesse ambiente que a 

pintora Tarsila do Amaral inicia sua atuação no âmbito da escrita.   

Em Crônicas e outros escritos de Tarsila (2008), é possível perceber, além do 

entusiasmo crítico da pintora, o seu interesse em edificar uma crítica de arte “séria” no 

Brasil. Segundo a artista plástica, em crônica publicada em 1939, não havia parâmetros 

entre os críticos de arte daquela época, muito menos conhecimento prático por trás dos 

comentários a respeito das produções: 

 

Estou cada vez mais convencida de que o Brasil precisa de críticos de 

arte. Vemos a cada passo artigos longos, minuciosos, elegantemente 

desenvolvidos sob o ponto de vista literário, assinados por nomes de 

indiscutível valor, mas cheios de barbaridades. [...] Está me parecendo 

que para fazer crítica de pintura (assim como das outras artes), o 

crítico deveria frequentar um curso dessa arte ou conviver 

cotidianamente com pintores, vendo-os preparar a tela, esboçar, pintar, 

retocar, recompor, seguindo dia a dia, hora a hora, as suas angústias de 

criação, a fim de saber o porquê e a intenção de toda pincelada, de 

toda linha, do esboço à eclosão da obra de arte. Não há critério entre 

os nossos críticos em geral. Para eles é bom o que lhes agrada 

(AMARAL, 2008, p. 391).  

 
 

As crônicas de Tarsila versam sobre os mais diversos assuntos. A pintora 

comenta, denuncia, avalia, discute e critica produções pertencentes a outras esferas 

artísticas, tais como o cinema, a música e a poesia, além de figuras do campo das artes 

plásticas (em linguagem segura e familiar, destaquemos). Eis um exemplo de que a 

efervescência no debate crítico nacional se ampliava ao tempo em que o movimento 

modernista/moderno ganhava novos adeptos.  

O modernismo brasileiro pode ser explicado por meio de estudos sobre suas 

especificações estéticas, mas também compreendido através das correspondências 

trocadas entres os artistas entusiastas do movimento. Sobre essa questão, Santiago 

(2001) levanta dois objetivos básicos da chamada epistolografia: 

 

Talvez a maior riqueza que se depreende do exame das cartas de 

escritores advenha do fato de os teóricos da literatura poderem colocar 

em questão, desconstruir os métodos analíticos e interpretativos que 

fizeram a glória dos estudos literários no século 20. [...] A leitura de 

cartas escritas aos companheiros de letras e familiares, bem como a de 

diários íntimos e entrevistas, tem pelo menos dois objetivos no campo 

duma nova teoria literária. Visa a enriquecer, pelo estabelecimento de 

jogos intertextuais, a compreensão da obra artística (poema, conto, 

romance...), ajudando a melhor decodificar certos temas que ali estão 
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dramatizados, ou expostos de maneira relativamente hermética (como 

a questão da felicidade, em Mário de Andrade, ou a questão do 

nacionalismo, no primeiro Carlos Drummond). Visa a aprofundar o 

conhecimento que temos da história do modernismo, em particular do 

período consecutivo à Semana de Arte Moderna (por exemplo: a 

reviravolta nacionalista que representa a viagem dos paulistas a Minas 

Gerais, a expulsão das ideias de Graça Aranha do ideário modernista, 

as relações entre o intelectual e o Estado na década de 30) 

(SANTIAGO, 2001, p. 10). 

 
 

O segundo dos objetivos apontados por Santiago (2001) é perfeitamente 

corroborado quando se considera, por exemplo, as correspondências trocadas entre 

Carlos Drummond de Andrade (1902–1987) e Mário de Andrade. Em A lição do amigo, 

livro publicado em 1982 e organizado pelo poeta mineiro, encontram-se registros da 

relação amigável que se estabeleceu entre ele e o autor de Macunaíma.  

Na troca de correspondências com o então jovem itabirano, ainda aspirante a 

poeta, o escritor paulistano, ícone do movimento modernista, troca suas impressões a 

respeito de temas nacionais, incluindo arte e política, além de dar conselhos sobre a 

poética ainda inicial de seu recente amigo. O espírito nacionalista que viria marcar a 

obra de Mário está disposto por entre os assuntos discorridos nas cartas, sendo revelado 

entre uma ocasião e outra, a exemplo de quando, em certa altura, Drummond cita sua 

admiração pelo escritor francês Anatole France (1884-1924): 

 

Você diz que ele ensinou a você a não ser exigente com a vida... 

Como isso! Se você se confessa um inadaptado e tem um errado 

desprezo pelo Brasil e os brasileiros. O mal que esse homem fez a 

você foi torna-lo cheio de literatices, cheio de inteligentices, 

abstrações em letra de fôrma, sabedoria de papel, filosofia escrita: 

nada prático, nada relativo ao mundo, à vida, à natureza, ao homem. 

Representou a sua época. Não foi um passadista. Mas a nossa época, a 

sua época, Drummond, não é a época dele, e foi e é outros gatunos da 

laia dele que roubaram a você as riquezas da felicidade, que só pode 

existir nessa terra por adaptação, pela correspondência, pelo 

equilíbrio. Ele não é um passadista, mas se você tiver as ideias dele, 

será um horroroso, ridículo passadista. Mas tudo passa, Drummond, 

você vai ver. Um pouco de paciência, um pouco de raciocínio, um 

pouco mais de farra vital, muito menos literatura, mudar um hábito 

antigo, e então você me dirá se foi injusto ou se ficou muito aquém de 

toda a maldade e insulto que esse homem merecia de você 

(ANDRADE, 1982, p. 28). 

 

 

Diante do tradicionalismo da crítica literária brasileira, Mário confessou a 

Drummond o seu descontentamento devido às leituras que críticos, como Tristão 

Athayde (1893-1983), lançaram sobre sua obra.  Em Aspectos da literatura brasileira 
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(1978), ao analisar Tristão Athayde, Mário denuncia a produção do crítico e  identifica 

traços tendenciosos que, em um nível utilitário, a invalidariam. Essa crítica tendenciosa 

e ideológica, segundo Mário, não apresenta proficuidade prática por se tratar de leitura 

que, ao invés de considerar elementos estéticos da obra, opta por considerar elementos 

externos.  

O desconforto de Mário em relação a esse tipo leitura parece entusiasmá-lo a 

produzir também crítica literária. Em um determinado trecho de carta a Drummond, ele 

convoca o mineiro a se comprometer com uma crítica literária mais séria, oposta 

daquela que estava em voga: 

 

Aliás esse parece ser o destino de nossa crítica, se lembra do Silvio 

Romero, Veríssimo. Tristão continua essa tradição ruim. Vamos 

acabar com ela? Tenho certeza que nós podemos. Vou escrever o meu 

livro sobre os poetas românticos mostrando o bem dessa gente e o 

valor deles. Você, Martins de Almeida, o Moura estão perfeitamente 

em condições de fazer a mesma coisa com outros poetas ou com os 

mesmos se quiserem. Pensem bem nisso e comecem desde já a 

recolher dados e a estudar. A escola mineira está clamando por um 

crítico arguto. Gregório de Matos também. Os parnasianos também e 

toda a gente. Vocês carecem desde já a não ficar no domínio das 

revistas [...] E é mãos à obra, a gente não pode estar protelando nem 

pensando nas dificuldades e na paciência difícil, nós carecemos fazer 

embora imperfeito pra que os que vierem depois de nós então já mais 

fáceis de se especializar refaçam melhor o que a gente fizer 

(ANDRADE, 1982, p. 59).  

 
 

O convite de Mário quanto à inserção dos poetas no campo crítico parece ecoar 

anos depois com o próprio João Cabral e o trabalho de atualização experimental, crítica 

e teórica realizado pelo movimento concretista. Os artistas brasileiros se engajaram 

ainda mais no trabalho crítico de modo que os poetas das próximas gerações se ocupam 

da questão com mais afinco e propriedade.  

 

1.2  A poesia de João Cabral e a pintura 

Como se pode observar no subcapítulo anterior, o trajeto da poesia brasileira do 

século XX, para além de revelar experimentalismos em níveis estéticos, evidencia ainda 

um diálogo crítico dos próprios escritores entre si, o qual se mantém constante na 

produção de poetas como João Cabral de Melo Neto (1920-1999).   

Ao se referir à poética cabralina, deve-se destacar um trabalho minucioso ao lidar 

com a linguagem. As palavras, empregadas com uma preocupação quase conceitual, 
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figuram em seus versos de maneira bastante singular no âmbito da poesia moderna 

brasileira. O aspecto formalmente rigoroso de sua poética é assinalado em diversos 

ensaios da crítica brasileira, como o empreendido por Antonio Candido, originalmente 

em 1943, a respeito do livro de estreia de Cabral, Pedra do sono (1942):  

 

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 lhe 

fornece a sensibilidade. Disso já se depreendem as duas características 

principais desses poemas, tomados em si: hermetismo e valorização 

por assim dizer plástica das palavras (CANDIDO, 1999, p. 4). 

 

 

Embora comumente inserido na Geração de 45, João Cabral não comunga, no 

entanto, das mesmas aspirações daquele grupo, fato que o leva a ser analisado à parte, 

como pode ser observado na antologia crítica Poetas do modernismo (1972), organizada 

por Leodegário Amarante de Azevedo Filho.  

O rigor estético na poética cabralina é interpelado por certa rebeldia na sua 

forma de compor, conforme análise de Campos (1978). Apesar do uso estritamente 

formal de termos e a precisão estética, ratificado na abordagem construtivista de seus 

versos, o poeta-engenheiro sobrepõe sua poética àquilo que considera estritamente 

preciso e necessário. Sua intenção de poetizar o antipoético se apresenta de tal modo 

consistente em toda a sua obra que é possível destacar Educação pela pedra (1966) 

como trabalho no qual o radicalismo, em relação à dessacralização do ato poético, 

atinge seu ápice (CAMPOS, 1978). 

A poética de João Cabral se firmou em um terreno de contradição. Se por um 

lado sua poesia apresenta conformidade com a renovação praticada pelos poetas 

modernos, por outro, ela subverte a tendência mais tradicional da poética defendida pela 

Geração de 45: 

 

Essa aparente contradição cabralina talvez seja, porém, a própria razão 

de ser de sua poesia. Porque João Cabral ainda usa o verso em seus 

poemas, o faz não para “poetizá-lo”, mas para violentá-lo, para 

desmistificar, de dentro dele, os seus mitos e a sua linguagem, ou para 

contradizê-lo a todo momento, expostulando as fezes de suas flores, 

dessacralizando a sua roupagem florida com a linguagem seca da 

pedra e com a semântica pedregosa do Nordeste (CAMPOS, 1978, p. 

53).  
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De tal modo, a estética cabralina colocou-se ao lado do movimento concretista 

ao propor também subversão no fazer poético. Todavia, afastou-se, ao mesmo tempo, 

pois, diferentemente dos poetas concretos, João Cabral utiliza o verso como unidade 

formal de seu poema. Sua linguagem, no entanto, provocou estranhamento ao deslocar e 

refletir sobre categorias semânticas, trazendo para os limites da poesia de então 

elementos antipoéticos. Destaca-se, por exemplo, “Antiode” um dos poemas que 

compõem o livro Psicologia da composição (1947) no qual é estabelecido, segundo 

Peixoto (1983), diálogo com a crítica em razão da inovação que se instaurava. 

Observemos um trecho do referido poema: 

 

ANTIODE 

  (contra a poesia dita profunda) 

                                                              

         A 

 

Poesia te escrevia: 

flor! conhecendo 

que és fezes. Fezes 

como qualquer, 

 

gerando cogumelos 

(raros, fragéis, cogu- 

melos) no úmido 

calor de nossa boca. 

 

Delicado, escrevia: 

flor! (Cogumelos 

serão flor? Espécie 

estranha, espécie 

 

extinta de flor, flor 

ão de todo flor, 

mas flor, bolha 

aberta no maduro) 

 

Delicado, evitava 

o estrume do poema, 

seu caule, seu ovário, 

suas intestinações. 

 

Esperava as puras, 

transparentes florações, 

nascidas do ar, no ar, 

como as brisas. 

                                         (MELO NETO, 2008, p. 74). 
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A linguagem de “Antiode” transfere a poesia para um lugar não sagrado, 

afastando-a do posto até então assumido e confirmando-a como uma “antiode” em um 

movimento que se propunha distante de sentimentalismo e confessionalismo.  

A respeito do teor crítico da obra de João Cabral, destaca-se no seu processo 

criativo uma autorreflexão que conduzia sua prática poética como também faziam os 

poetas Mallarmé, Ezra Pound e Maiakóvski, conforme destacado por Campos (1978): 

 

É quase impossível falar sobre João Cabral sem recorrer 

abundantemente aos seus próprios versos. É que Cabral, como 

Mallarmé no século passado, como Pound e Maiakóvski, no presente, 

é um poeta-crítico, ou seja, um poeta que analisa e critica o próprio 

fazer poético em seus poemas.  Isto talvez explique, em parte, o 

aparente paradoxo de os poetas concretos – tão avessos ao “discurso” 

– colocarem entre os seus mestres homens como Maiakóvski, Pound e 

João Cabral. Trata-se de poetas críticos, poetas que fazem da poesia 

uma “prosa essencial” – jornalístico-fragmentário-conversacional em 

Pound e Maiakóvski, reflexivo-didática em João Cabral (CAMPOS, 

1978, p. 51).  

 
 

Desse modo, Psicologia da composição ratifica tal processo autorreflexivo 

diante do ofício de ser poeta, e oferece um trabalho que demanda transpiração técnica 

no lugar de inspiração transcendental, ao mesmo tempo em que desponta o 

posicionamento crítico que João Cabral assume diante de suas composições. Não será 

diferente com seus diálogos com a pintura. 
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2. Pintura e poesia: entre o familiar diálogo das “artes-irmãs”   

 

A correlação entre imagem e texto como procedimento estético remonta à Idade 

Média quando, conforme Cortez (2003), as iluminuras objetivavam complementar o 

sentido dos textos escritos. À época, o conhecimento europeu estava restrito aos 

mosteiros de forma que, nesses locais, eram produzidas diversas cópias de textos 

evangélicos ilustrados por tal espécie de pintura: as “iluminuras”. A origem do nome 

dessas pinturas deve-se ao brilho de suas ilustrações, pois quando expostas à luz se 

iluminavam, já que a sua pigmentação era composta por minérios como a prata e o ouro.  

  

 

Figura 01: Cristo rumo ao Calvário – Iluminura 

Fonte: <https://abrancoalmeida.com/category/iluminuras-medievais/page/2/> Acesso em dez. 2016. 

 

A técnica de produção das iluminuras, além de marcar a história da arte 

medieval, estendeu-se por séculos e serviu de base para procedimentos artísticos 

posteriores como a arte renascentista, por exemplo. No entanto, ainda na Antiguidade 

Clássica, podem ser destacados os primeiros indícios da preocupação a respeito da 

correlação entre artes plásticas e poesia, quando na reflexão dos gregos o conceito de 

mimesis, e particularmente da função mimética da literatura, foi concebida como 

imagem do mundo retratado, conforme aponta Santaella (1998) ao afirmar que o cerne 

dessa discussão não é recente, apesar de ainda bastante discutido na atualidade.  

 A tematização do diálogo entre poesia e pintura evoca uma discussão tão antiga 

quanto polêmica. As reflexões de filósofos e poetas clássicos, como Horácio, renderam 

pressupostos caros aos limites dos estudos entre as duas artes de modo que a máxima 

horaciana Ut pictura poesis (assim como a pintura, a poesia) parece estar no cerne do 
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debate que, segundo Gonçalves (1987, p. 05), tornou-se “muito polemizado nos séculos 

XVI, XVII e XVIII”, que corresponde ao período Renascentista. Sobre essa questão, 

ainda nos limites da Antiguidade Clássica, Pedroso Júnior (2011) destaca a reflexão de 

Simônides de Ceos (556 a.C.–468 a.C.) que, antes de Horário, assinalou a 

correspondência entre poesia e pintura ao afirmar que a pintura é poesia muda e a poesia 

é pintura falante.  

No esforço de conferir à poesia um status de supremacia em relação às outras 

práticas artísticas, já que na antiguidade se considerava o trabalho do poeta como ideal, 

fruto de pura inspiração, em oposição à considerada mecanicidade de outras artes como 

a pintura e a escultura, Simônides de Ceos e Horácio estabeleceram, de certo modo, o 

que mais tarde viriam a se tornar caros preceitos aos estudos interartes e às 

investigações comparatistas em geral.  

De consenso nesse âmbito é que as pesquisas interartísticas devem, em grande 

parte, o seu estabelecimento às reflexões dos teóricos gregos que se mantiveram 

presentes nas discussões provocadas pela História da Arte e pela Estética, 

principalmente, durante o período renascentista. 

 O Renascimento assinalou, como se sabe, profundas mudanças na organização 

do pensamento ocidental. Suas origens remontam à península itálica, onde se 

concentrava, naquela altura, grande parte do comércio mediterrâneo e a produção 

cultural era a mais elevada de toda a Europa. Os renascentistas acreditavam no modelo 

clássico de perfeição artística, bem como na visão dos homens gregos e romanos a 

respeito da vida e da natureza, por isso propuseram um enaltecimento da cultura greco-

romana, imprimindo um entusiasmo racionalista que se estabeleceu por meio da 

valorização da objetividade e de princípios científicos. 

 Das principais características do período renascentista figura, sem dúvida, o 

florescimento artístico e cultural e a confluência de elementos da cultura clássica e 

elementos da cultura cristã. No entanto, o Renascimento apregoa a importância do 

homem como centro da vida política, deflagrando, de tal maneira, a passagem da Idade 

Média para a era Moderna: 

 

A separação entre Igreja, Estado e sociedade civil deu aos homens, 

pela primeira vez, a capacidade de ver o outro como um igual e, 

portanto, a todos como indivíduos e cidadãos. As sociedades passaram 

a se questionar sobre o seu passado e futuro, a tematizar sua 

temporalidade e historicidade, buscando compreender as razões de sua 

história e as possibilidades de sua alteridade. Ideias, perspectivas e 
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propostas seculares que permeavam a constituição e a fruição de obras 

artísticas começaram a ser questionadas, ainda que vagarosamente 

(MENEZES, 1997, p. 21). 

 

A arte seguia, nesse contexto, o rumo dos ideais renascentistas, na medida em 

que também se afastava do doutrinamento cristão e se baseava em concepções 

antropocêntricas por estímulo do movimento intelectual humanista que se firmava 

então. Em relação ao campo pictórico, Albuquerque (2010) destaca a descoberta da 

perspectiva como uma grande contribuição para a pintura na época da Renascença. A 

partir de cálculos matemáticos e, principalmente, do suporte da geometria, tornou-se 

possível criar uma ilusão de profundidade nas telas. Deste modo, o método de 

perspectiva cônica, como ficou conhecido, foi muito explorado por pintores como Da 

Vinci e Bruneleschi, com vistas a produzir representações cada vez mais próximas à 

realidade.  

Segundo Cortez (2003, p. 282), é no Renascimento que o “paralelismo entre as 

letras e as artes plásticas, em geral, atinge seu ponto culminante”. De fato, tal 

aproximação artística se revela notória através da produção pictórica do período cujas 

telas tematizavam, costumeiramente, textos místicos e passagens bíblicas. Ainda 

conforme Cortez (2003), estavam, entre as muitas preocupações dos humanistas 

italianos, as relações que a pintura estabelecia com outras formas artísticas de modo que 

pode ser destacado, em especial, o tratado Da pintura publicado originalmente em 1436 

pelo teórico Leon Baptista Alberti, no qual são colocadas prescrições aos pintores tais 

como a sugestão de uma aproximação destes dos poetas e retóricos a fim de que, desse 

modo, a pintura pudesse encontrar novos caminhos. 

A inclinação científica e a busca pelo conhecimento, marcas do período 

renascentista, renderam grandes descobertas ao homem da época. Como marca de uma 

espécie de revolução no âmbito intelectual, é possível evidenciar a redescoberta de 

textos clássicos a exemplo de filósofos como Aristóteles e Platão, cujas obras foram 

lidas na Idade Média por meio de traduções latinas bastante imprecisas. Através dos 

esforços de intelectuais, tornou-se possível o acesso às fontes originais em grego, e, 

assim, a elaboração de traduções mais confiáveis. Nesse contexto, destaca-se o contato 

que os artistas da época tiverem com teorias que constituíram o pensamento clássico 

cujo modelo o Renascimento quis reconstruir. 
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A arte da Renascença remontou discussões e promulgou, de modo bastante 

evidente, teorias constituídas na antiguidade, caso, por exemplo, da máxima horaciana 

Ut pictura poesis, que se firmou como preceito estético: 

 

Poesia é como pintura; uma te cativa mais, se te deténs mais perto; 

outra, se te pões mais longe; esta prefere a penumbra; aquela quererá 

ser contemplada em plena luz, porque não teme o olhar penetrante do 

crítico; essa agradou uma vez; essa outra, dez vezes repetida, agradará 

sempre (HORÁCIO, 1997, p. 65). 

 

 No entanto, é interessante notar que se na antiguidade a poesia figurava como 

referência de comparação, no Renascimento a pintura ocuparia esse lugar, 

reivindicando, de certo modo, como aponta Pedroso Júnior (2011), seu caráter de arte 

liberal:  

 

Retomadas na Renascença, as palavras de Horácio sofrem uma 

inversão: a pintura passa a ser o termo referencial da comparação. 

Essa inversão coincide com o fato de que, à época, os pintores 

passaram a ser vistos não mais como artesões ou artífices; mas, como 

artistas. Seu trabalho deixa de ser considerado algo manual ou 

puramente mecânico, que degradaria os homens (todo trabalho que 

empreendia a força física, era considerado depreciativo), mas um 

fazer/trabalho “intelectual” (PEDROSO JÚNIOR, 2011, p. 240). 

 

 

É ainda nessa atmosfera de expressiva provocação científica que os artistas, mais 

especificamente os pintores, dão início a um processo de desbravamento do ambiente 

teórico, travando relevantes reflexões e pautando a pintura como uma atividade 

intelectual, negando aquele status de automaticidade que lhe era concebida na época 

clássica. As contribuições de Leonardo Da Vinci (1452 – 1519) compiladas em seu 

Tratado de pintura, publicado em 1651, figuram, por exemplo, entre as mais 

significativas teorias renascentistas, pois além de proporem mudança de concepção a 

respeito das artes plásticas, direcionaram as práticas artísticas.  

Retomando a questão da clássica afirmação de Horácio, deve-se ressaltar o seu 

alcance no ambiente artístico que provocou, como afirma Gonçalves (1994), muitos 

debates na época. Tornando-se um emblema, a máxima horaciana foi também 

responsável por aproximar ainda mais os limites entre as duas artes: 

 

Ut pictura poesis, interpretada da maneira que melhor convinha às 

ideias dos críticos, tornou-se um emblema e conduziu várias 

polêmicas naquele período. A teoria contida nesta frase operou em 
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direções complementares entre as artes da pintura e poesia, no sentido 

de uma influência literária sobre a pintura e uma apreciação da pintura 

em termos literários. Como o dominante desse período era o processo 

imitativo, acreditava-se que os modelos para as duas artes deveriam 

ser encontrados nos clássicos, e assim sugeriam os temas históricos e 

heroicos que envolviam a natureza humana, ideal ou heroica. A 

apreciação das obras se baseava nesses elementos temáticos, além do 

rigor formal de imitação que deveria respeitar, o mais possível, as 

várias técnicas utilizadas pela arte clássica (GONÇALVES, 1994, p. 

27). 

 

O pintor italiano Sandro Botticelli (1445–1510) pode ser citado como um exemplo de 

artista plástico renascentista que estabeleceu em sua obra alguns aspectos de irmandade entre o 

pictórico e a literatura. Nesse caso, afirma Cortez (2008) que há registros da interação do pintor 

com Agnolo Poliziano (1454–1494), já que, em certa medida, o poeta parecia servir como uma 

espécie de conselheiro para as telas de Botticelli que, por vezes, recriavam o universo 

mitológico em uma estética que buscou representar a natureza e a realidade do homem grego: 

 

As obras de Botticelli, muitas vezes consideradas de temática profana, 

pagã e até mesmo politeísta, também representam a concepção de 

amor elaborada pelos círculos de reflexão neo-platônicos, tais como 

Minerva e o Centauro, A Primavera e Vênus e Marte são, no entanto, 

obras que relêem os marcos literários da Antigüidade, porém estas 

figuras estão de acordo com a representação da natureza, a natureza 

grega reavivada, pois o mitológico fazia parte da natureza e da 

realidade do homem grego (MENDONÇA, 2009, p. 89). 

 

 

 
Figura 02: Sandro Botticelli,“O Nascimento de Vênus”, 1486 

Fonte 

<https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/MQEeq50LABEBVg?utm_source

=google&utm_medium=kp&hl=pt-BR> Acesso em dez. 2016 

 

  

Ao nos referirmos à produção de Botticelli, devemos destacar a tela 

“Nascimento de Vênus”, pois, além de figurar entre as obras mais conhecidas do pintor, 
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ela é também um exemplo de transferência interartística, uma vez que a narrativa sobre 

o nascimento da deusa Afrodite resulta de uma intertextualidade entre os textos de 

Poliziano e poetas gregos, tais como Anacreontes, Hesíodo e Ovídio (CORTEZ, 2008). 

Ainda na trilha de discussão proposta por Pedroso Jr (2011, p. 244), tem-se 

destacado como “ponto fundamental nos estudos comparativos entre as artes”, a 

publicação de Laocoonte, originalmente, em 1766, pelo teórico Gotthold Ephraim 

Lessing. Nessa obra, o crítico alemão, em um empenho analítico, detém-se na analogia 

entre poesia e pintura para propor uma significativa releitura das discussões que naquela 

altura tomavam variadas direções. O posicionamento de Lessing (1998) se baseia na 

constatação das diferenças entres os limites artísticos poéticos e pictóricos: 

 

A pintura é uma arte da imagem, isto é, do espaço, enquanto a poesia 

é uma arte da linguagem, isto é, do tempo. A pintura e a poesia são, 

portanto, submetidas a determinações específicas. O que o poeta pode 

contar nem sempre pode ser mostrado pelo pintor (LESSING, 1998, 

p.96). 

 

Lessing (1998) não nega, de tal modo, as semelhanças e os pontos de evidente 

similaridade entre a pintura e a poesia, todavia apregoa o estabelecimento de fronteiras 

no cruzamento dessas linguagens artísticas. É nessa altura, então, que reside a diferença 

das proposições lessignianas, já que sua filosofia, segundo Pedroso Jr (2011), não 

concorda com os estudos comparatistas que se baseiam, exclusivamente, nos pontos de 

semelhança, uma vez que ao não pautar também as diferenças, tornam-se tendenciosos.  

 

2.1 Ékphrasis: de conceito retórico a recurso crítico 

 A Poética, a Retórica e a Oratória nortearam, como se sabe, o fazer poético na 

antiguidade. Um dos preceitos daquele ambiente era a utilização do recurso da 

ékphrasis, termo grego que encontra na tradução latina proximidade com a terminologia 

descriptio, que se refere à descrição, definida pelo teórico Claus Cluver, como uma 

forma de reescrita ou transcrição que: 

abrange práticas como a descrição de uma estátua ou de uma catedral 

num livro de história da arte, a (re)criação de um concerto para piano 

ou de um balé em um romance, a resenha detalhada de uma ópera ou 

uma produção teatral, ou ainda a apresentação verbal de uma litografia 

no catálogo de um leilão; pode ser parte de um texto maior, ou (...) 

constituir o texto inteiro (CLÜVER, 1997, p.42). 
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 A técnica ecfrástica aplicada à poesia consiste na descrição de obras de arte, 

geralmente pinturas e esculturas, em um fluxo contemplativo, através do qual o poeta se 

presta a descrever objetos, remontando-os em seus mínimos detalhes. Apesar de ser um 

recurso antigo, identificado, por exemplo, no poema Ilíada quando Homero delineia o 

escudo de Aquiles. Mesmo na modernidade, a écfrase seria muito utilizada pelos poetas 

românticos e parnasianos como mecanismo de descrição. No entanto, tal técnica 

abrange não somente essa acepção descritiva, mas também duas outras, identificadas 

por James Heffernan (1993) e mencionadas por Silva (2013). A écfrase pode se valer do 

pictoralismo para evocar imagens e/ou servir como representação de um objeto artístico 

qualquer em forma gráfica. 

No que se refere ainda ao caráter da écfrase, deve-se evidenciar sua proposição 

muito mais transcriativa do que apenas tradutória, uma vez que o exercício ecfrástico 

não consiste necessariamente em uma atitude inerte, pelo contrário, permite ao poeta se 

pautar subjetivamente. A poesia ecfrástica é, então, aquela que elabora a transposição 

do visual para o verbal nessa espécie de jogo intersemiótico que é realizado por meio do 

tratamento especial dado à palavra, já que: 

 

na ekphrasis, a palavra é especificada segundo várias qualidades que 

se aplicam, fazendo o discurso convergir para o efeito da energeia ou 

evidentia: pura, clara, nítida, nobre, rude, veemente, brilhante, 

vigorosa, complicada, elegante, ingênua, picante, graciosa, sutil, 

agradável, vivaz – bela, enfim (HANSEN, [s.d.], p. 5-6). 

 

 

A técnica da écfrase ao assinalar, de certo modo, a constatação da analogia entre 

pintura e poesia ainda na antiguidade, pauta, assim, o quão antigo se demonstra tal 

encontro entre as duas artes, bem como evidencia a ideia de irmandade entre ambas, 

identificada por Mario Praz: 

a ideia de artes irmãs está tão enraizada na mente humana desde a 

Antiguidade remota que deve nela haver algo mais profundo que a 

mera especulação, algo que apaixona e que se recusa a ser 

levianamente negligenciado. Poder-se-ia mesmo dizer que, com 

sondar essa misteriosa relação, os homens julgam poder chegar mais 

perto de todo fenômeno da inspiração artística (PRAZ, 1982, p. 1). 

 

As investigações sobre as relações interartísticas entre o campo pictórico e o 

poético confundem-se com a própria história da arte de modo que buscar, de fato, suas 

origens seria remontar todo um histórico de discussões e inúmeras problemáticas em 

torno dessa questão. 
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Deve-se assinalar, nessa altura, que a ecfráse na poética cabralina torna-se 

elemento sinalizador daquilo que é objeto de nossa investigação já que o fluxo 

descritivo que o Cabral impõe aos seus versos, quando se referindo à pintura, apresenta 

certo nível transcriativo, próprio da técnica ecfrástica, responsável por combinar 

elementos de descrição e aspectos provindos da experiência interpretativa do poeta.  

 

2.2 Poesia e visualidade 

O encontro entre o poético e o visual se dá numa linha de fronteira bastante 

definida nos limites da poesia moderna. O termo encontro é concebido aqui na acepção 

de Tania Carvalhal (2005) no que se refere, especificamente, ao cruzamento entre 

diversos textos em um movimento que se pauta transitório: 

 

Vivemos em trânsito entre fronteiras de línguas, códigos, culturas, 

procurando ver a literatura sem que ela seja limitada por essas 

fronteiras, de nações ou de línguas, nem pela divisão entre as artes e 

outras formas do conhecimento ou entre o erudito e o popular” 

(CARVALHAL, 2005, p. 169). 

 

A própria noção de encontro é responsável pela criação de teorias e pela 

existência de diversas pesquisas que se debruçam na tentativa de compreender como 

ocorre esse diálogo e que tipo de relação se estabelece a partir desse contato. Tania 

Carvalhal (2005, p. 170), ao tratar desse encontro, admite que essa noção pressuponha a 

existência de separação já que “possibilita a integração, neste conjunto de sentidos, da 

noção de diferença”. Os estudos comparatistas se baseiam, assim, na evidente 

constatação das fronteiras entre os elementos que estão sendo comparados, admitindo, 

portanto, o seu caráter de mobilidade e o movimento transitório de suas relações.  

O trajeto percorrido pela arte, já no início do século XX, apontava um caminho 

bastante revelador dessa mobilidade de fronteiras e até mesmo do entrelaçamento 

interartístico que iria se desenvolver, ainda mais nas diversas esferas artísticas, 

pautando, assim, uma maior articulação bem como uma quebra entre os limites as 

diferentes linguagens: 

 

não mais preocupada com a pureza formal dos veículos artísticos 

tradicionais, a arte recente volta-se para as ‘impurezas textuais’. O 

campo da arte mudou na medida em que a separação entre formas 

distintas de expressão (como expressão visual versus expressão 

literária) já não é mais obedecida. Assim, como não há mais um limite 
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preciso entre o visual e o literário, também tempo e espaço se 

articulam, e o que Hal Foster chamou de ‘impureza textual’ pode 

estender-se até a quebra dos limites entre as linguagens (VENEROSO, 

2005, p.46). 

 

Essa mudança no campo da arte, sinalizada por Veneroso (2005), é confirmada 

ao considerar os movimentos de vanguarda e toda a agitação causada por eles em meio 

às propostas de ruptura com o romantismo e outras correntes do século XIX. Os 

vanguardistas desestabilizaram, de maneira bastante expressiva, o ambiente artístico e o 

próprio conceito de arte. Nesse entremeio, a poesia sofreu consideráveis 

transformações, já que com os movimentos vanguardistas a correlação pintura-poesia 

atingiu pontos de considerável problematização, como assinala Daibert (1995, p. 76): 

“as primeiras aparições da palavra dentro do espaço do quadro, de forma sistemática e 

integrada ao discurso plástico, podem ser examinadas a partir da produção de pintores 

cubistas, já durante a década de 1910”. Com o surrealismo, literatura e artes plásticas se 

familiarizaram ainda mais, pois a proposta surrealista possibilitava aos artistas um 

maior trabalho com valores e princípios imagéticos. Desse modo, seja no campo 

pictórico ou no poético, as imagens utilizadas pelos surrealistas ao romper com a noção 

de associação com o real, tematizavam universos oníricos e representavam ideais 

próprias do inconsciente. 

No Brasil, as influências surrealistas de alguns poetas são também indícios da 

aproximação entre as linguagens da pintura e da poesia. Tal fato pode ser exemplificado 

pelo diálogo existente entre a obra do poeta Murilo Mendes (1901-1975) e o artista 

plástico Ismael Nery (1900-1934), como também assegura Daibert (1995).  

Desse modo, as vanguardas, principalmente o futurismo com suas mudanças na 

utilização de diversos elementos textuais, propuseram a fusão entre dois sistemas de 

linguagens distintos: o verbal e o visual (icônico), criando desse modo aquilo que Cador 

(2007) define como poesia visual: 

 

Um poema visual é algo que foi feito para ser visto e lido 

simultaneamente. A linguagem verbal e a linguagem icônica formam 

uma única entidade visual, em que a dimensão grá-fica das palavras é 

colocada em evidência. O sentido é dado pela leitura da imagem, que 

perde uma parte do seu significado se apresentado de outra forma. 

Existem muitas maneiras de se combinar os códigos verbal e visual 

para formar um poema. O que diferencia um poema visual das artes 

gráficas pode ser definido como montagem, o modo de articulação dos 

conteúdos verbais e visuais. A apresentação das palavras, a sintaxe do 
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poema é o que permite a criação de sentido. O arranjo formal, a 

composição é o que importa (CADOR, 2007, p. 70). 

 

Por volta dos anos 50, surge no Brasil um movimento poético que se destacaria, 

mais tarde, como o primeiro a nascer “na dianteira da experiência artística mundial, sem 

defasagem de uma ou mais décadas” (CAMPOS, 1987, p. 7). A poesia concreta, ou 

concretismo, tem em 1952 o seu marco inicial com a publicação da revista 

“Noigrandes” por três poetas e entusiastas: Décio Pignatari e os irmãos, Augusto de 

Campos e Haroldo de Campos:  

 

Depois de 1950, revelando as influências de Mallarmé, Pound, Joyce, 

Apollinaire, Gomringer, veio surgindo um movimento poético 

inspirado no concretismo pictórico, caracterizado pela redução da 

expressão a signos concretos, que visem à apresentação direta do 

objetivo pela organização de elementos básicos da linguagem em 

representações gráficas (COUTINHO, 1972, p. 295). 

 

O concretismo rompe, assim, com as fronteiras entre poesia e linguagem visual, 

propondo, de fato, essa relação nos limites poéticos e instaurando, por sua vez, novas 

maneiras revolucionárias de conceber o verso. Nesse sentido, a poesia concreta sugere a 

eliminação do verso tradicional, buscando, por outro lado, o melhor aproveitamento dos 

espaços para melhor disposição das palavras. Se antes o elemento fundamental da 

poesia consistia no verso, agora a palavra reivindica esse lugar e passa a ser então 

explorada em suas múltiplas possibilidades. 

Nota-se também que o concretismo reuniu esforços para se tornar, além de um 

inovador movimento literário, um projeto estético que foi pautado teoricamente e de 

maneira crítica no cenário poético. Prova dessa característica é a própria Teoria da 

poesia concreta (1987) publicada originalmente 1965, por Décio Pignatari, Augusto de 

Campos e Haroldo de Campos, obra na qual estão reunidos textos e manifestos que 

entusiasmaram e alavancaram o movimento.  

A poesia concreta é, assim, evidência dessa integração entre poesia e 

visualidade, como observado na configuração poética “Vai e vem” de José Lino 

Grunewald, publicado, originalmente em 1962 na revista “Noigandres”: 
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O verso tradicional, como elemento fundamental da poesia, é abalado na poesia 

de Grunewald, pois temos aqui a palavra explorada sob outras perspectivas, dado que 

esse era o objetivo da poesia concreta. Para Augusto de Campos (1987, p. 44) “o poeta 

concreto vê a palavra em si mesma – campo magnético de possibilidades – como um 

objeto dinâmico, uma célula viva, um organismo completo, com propriedades psico-

físico-químicas, tacto antenas circulação coração: viva”. 

O poema de Grunewald demonstra a própria questão visual da qual o 

concretismo se ocupou. Através das palavras dispostas dinamicamente, o poeta 

representa o “vai e vem” dos olhos quando em processo de leitura, remontando, assim, 

esse movimento de circularidade.  De fato, a leitura dessas novas formas de poesia 

exigiu dos leitores uma nova “postura” de apreensão e decodificação dos signos, pois 

segundo Cortez (2003, p. 292) “a partir dessa abordagem visual do texto, o leitor passa 

a ser cada vez mais solicitado no ato da recepção; não apenas para “ler” o texto, 

decodificando signos e apreendendo o essencial, mas adquirindo uma atitude de ver 

além do texto e “olha” além das palavras”.  

Dada, então, a correlação interartística entre poesia e imagem e, mais 

especificamente, poesia e pintura, diversas são as áreas que se ocupam de compreender 

como se dá o processo de diálogo e, em certa medida, integração entre os elementos 

dessas duas linguagens. Até aqui, consideramos aspectos da relação que pretendemos 

investigar, bem como apontamos provas dessa aproximação artística desde a 

Antiguidade. Apresentaremos, em seguida, algumas teorias que concebem como objeto 

de estudo o próprio cruzamento interartístico. Por conta do próprio caráter 

interdisciplinar dessas áreas, a apresentação a seguir ajusta-se em um único subtópico. 
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2.3 Estética Comparada, Literatura Comparada e Estudos Interartes: 

Teorias em diálogo 

Nos limites da Estética Comparada, a obra A correspondência das artes: 

elementos de estética comparada (1983) do teórico Etiénne Souriau, publicada 

inicialmente em 1947, apresenta as bases para o estabelecimento de um método 

comparatista que se constitui de maneira distinta daquele do qual se ocupa a literatura 

comparada. A Estética Comparada, ao buscar confrontar as diversas linguagens 

artísticas, propõe-se a analisar e compreender o modo como as similaridades entre as 

artes se apresentam quando comparadas entre si, intercaladas em uma espécie de 

confluência de signos. 

Segundo Souriau (1983), as artes se entrecruzam, embora, do mesmo modo, 

apresentem diferentes formas de representação. A pintura oferece o imagético das telas, 

a literatura detém-se do trabalho com palavras, a música ocupa-se da exploração dos 

mais variados sons e assim por diante: 

 

Poesia, arquitetura, dança, música, escultura, pintura são todas 

atividades que, sem dúvida, profunda e misteriosamente, se 

comunicam ou comungam. (...) algumas destinam-se ao olhar, outras à 

audição. Umas erguem monumentos sólidos, pesados, estáveis, 

materiais e palpáveis. Outras suscitam o fluir de uma substância quase 

imaterial, notas ou inflexões da voz, atos, sentimentos, imagens 

mentais. Umas trabalham este ou aquele pedaço de pedra ou de tela, 

definitivamente consagrados a determinada obra. Para outras, o corpo 

ou a voz humana são emprestados por um instante, para logo se 

libertarem e se consagrarem à apresentação de novas obras e, depois, 

de outras mais (SOURIAU, 1983, p. 16). 

 

 

Nesse sentido, na convivência entre pontos similares e de correspondência, as 

variadas linguagens artísticas exibem também suas particularidades, pautando, assim, 

suas diferenças e exigindo, de certo modo, como aborda Souriau (1983), serem 

concebidas a partir de suas individualidades em seus próprios idiomas: 

 

Longe, pois, de aceitar uma correspondência entre todas as artes por 

serem todas traduzíveis em poesia, linguagem artística universal, 

devemos tomar cada arte em seu idioma próprio e estabelecer com 

paciência e cuidado o léxico das traduções. E registrar como 

“intraduzível” aquilo em que se esvanece efetivamente, a essência 

artística da obra pela tradução numa outra arte (SOURIAU, 1983, p. 

7). 
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A partir da constatação das distintas formas de manifestação das artes, Souriau 

(1983) atenta para o fato de que pode ser impraticável a comparação entre todas as 

linguagens, destacando, no entanto, a linguagem da poesia como aquela a partir da qual 

podem ser traduzidas todas as demais manifestações artísticas. Nesse sentido, a poesia 

se destacaria como tal elemento universal das artes através do qual se torna possível 

conceber as demais linguagens. O diálogo entre poesia e pintura se torna, nesse sentido, 

como um dos mais factíveis no limiar das relações interartísticas de forma que os 

indícios de aproximação entre as duas linguagens há muito se tornou objeto de 

investigação. 

Os Estudos Interartes, como se convencionou chamar esse campo, surgiram em 

um contexto de revisão das perspectivas e se situam, desse modo, ao lado dos estudos 

culturais e dos estudos de gênero, ao tempo em que dialogam ainda com o campo 

interdisciplinar da Literatura Comparada. 

No Brasil, os estudos da Literatura Comparada se consolidam por volta de 1970, 

e crescem, gradativamente, entre nossas universidades . Carvalhal (1986), ao abordar os 

métodos e objetivos de tal disciplina, alerta sobre a dificuldade de se encontrar consenso 

entre os estudiosos a respeito das orientações metodológicas a serem seguidas por conta, 

inclusive, da própria abrangência no sentido do termo “comparar”.  

Segundo a autora, o procedimento de comparação é intrínseco ao ser humano, 

constituindo parte de seu pensamento e organização de sua cultura. Entretanto, no que 

se refere ao campo interdiscursivo da literatura comparada, o procedimento de 

“comparar” adquire outra noção na medida em que se presta a um objetivo específico e 

bem definido:  

 

Pode-se dizer, então, que a literatura comparada compara não pelo 

procedimento em si, mas porque, como recurso analítico e 

interpretativo, a comparação possibilita a esse tipo de estudo literário 

uma exploração adequada de seus campos de trabalho e o alcance dos 

objetivos a que se propõe (CARVALHAL, 1986, p. 10).  

 

 A Literatura Comparada enfrentou diversos desafios antes de se pautar como 

disciplina de um campo específico de conhecimento. A grande variedade dos objetos de 

estudo e os diferentes caminhos metodológicos dificultaram esse processo. A partir do 
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século XIX e da definição de algumas categorias conceituais, como a noção de 

intertextualidade, a disciplina apontou o caminho de seu desenvolvimento: 

Dentro do contexto de renovação dos estudos de literatura comparada, 

a partir da segunda metade do século XIX, a teoria da 

“intertextualidade”, foi recebida por muitos comparatistas como um 

instrumento eficaz para injetar sangue novo nos estudos dos conceitos 

de “fonte” e “influência”. A intertextualidade se insere numa teoria 

totalizante do texto, englobando suas relações com o sujeito, o 

inconsciente e a ideologia, numa perspectiva semiótica (NITRINI, 

2005, 157-158). 

 

 

 Ao lado da ampliação dos estudos linguísticos no século XIX, a Literatura 

Comparada buscou utilizar conceitos linguísticos para que, dessa forma, fosse possível a 

apreensão dos textos literários como prática científica. A delimitação dos métodos 

comparatistas da Literatura Comparada, na verdade, se assentará mais à frente, no 

século XX, quando as pontuações de Wellek, em um congresso de 1958, contribuíram 

significativamente para uma reavaliação dos métodos até então praticados e a 

construção do novo direcionamento desse campo de estudo. Wellek criticou os métodos 

utilizados pela disciplina, citando a questão do conceito de influência como um 

equívoco a ser superado assim como o dominante cunho historicista empregado nas 

análises. Além de tais propostas, Wellek propôs uma maior detenção aos elementos, 

especificamente, literários, segundo Carvalhal: 

 

Um retorno à perspectiva crítica lhe aparece como a solução possível 

de evitar o factualismo exterior e o atomismo que, a seu ver, 

entravavam a literatura comparada. Sua proposta conclui pelo 

abandono dos estudos de fontes e influências em favor de uma análise 

centrada no texto e não em dados exteriores (2006, p. 36). 

 

As proposições de Wellek contribuíram, indubitavelmente, para um 

posicionamento mais crítico da disciplina, porém, segundo Carvalhal (2006), os 

preceitos do crítico austríaco devem ser relativizados, já que sua análise preconiza 

termos próprios do formalismo russo, da fenomenologia e do New Criticism. Carvalhal 

(2006, p. 40) afirma que “a literatura comparada, sendo uma atividade crítica, não 

necessita excluir o histórico (sem cair no historicismo), mas ao lidar amplamente com 

dados literários e extraliterários ela fornece à crítica literária, à historiografia literária e à 

teoria literária uma base fundamental”. 
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Desse modo, a Literatura Comparada ofereceu uma ampliação de perspectivas 

metodológicas, pautando, assim, um método de estudo interdiscursivo que ao oferecer 

aporte teórico, abriu caminho para outras disciplinas e campos de interesse 

comparativista como os Estudos Interartes.  No início do século XX, por volta das 

décadas de 1930 e 1940, a orientação formalista nos estudos literários dificultou o 

interesse pelos Estudos Interartes que tentavam pautar, já naquela altura, as relações 

entre as artes (CLUVER, 1997). Os formalistas centravam seus esforços nos elementos 

considerados intrínsecos aos textos de modo que descartavam qualquer outra análise 

que buscasse relacionar elementos extrínsecos.  No entanto, a preocupação interartística 

resistiu até que cresceram nos Estados Unidos, por volta da década de 1950, 

investigações desse tipo que gradativamente foram sendo incorporadas pela academia.  

Os Estudos Interartes como disciplina específica se estabeleceram, 

principalmente, a partir das proposições do teórico Claus Clüver, professor do 

Departamento de Literatura Comparada da Universidade de Indiana. Cluver (1997) 

promulgou os princípios dos estudos interartísticos, tratando dos objetivos e dos 

métodos da disciplina. Segundo o teórico, assim como a Literatura Comparada, os 

Estudos Interartes não possuem metodologias próprias e fechadas, dependendo, 

portanto, das questões a serem formuladas e das finalidades da pesquisa.  

 O caráter interdiscursivo desse âmbito de estudo oferece, dessa forma, ao 

pesquisador um leque metodológico bastante ampliado, passando por questões de 

periodicidade, problemas de gênero até atingir a problemática das fronteiras entre 

diferentes mídias, como afirma Pedroso Jr. (2011). Ainda nesse contexto, Clüver (1997) 

destaca que o desenvolvimento dos Estudos Interartes se deu ao lado dos Estudos 

Culturais: “os objetivos dos estudos interartes são largamente determinados pelas 

mesmas preocupações que dominam o discurso crítico atual – e por isso deverão 

frequentemente coincidir com os objetivos dos Cultural Studies” (CLUVER, 1997, p. 

52).  

De tal maneira, um desses objetivos se refere à própria construção de 

competência específica e formação de leitores capazes de compreender as relações 

intertextuais entre os mais diversos textos. Aliás, a questão da intertextualidade 

evidencia o fundamento base dos Estudos Interartes, concebido, assim, como um 

fenômeno semiótico e cultural. Os estudos interartísticos foram ampliados nos últimos 

anos de modo que muitos pesquisadores se detêm, atualmente, sobre a problemática de 

correlação entre as mais variadas linguagens artísticas, revitalizando as investigações e 
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pondo em xeque. Cluver (2008) atualiza a discussão ao propor uma ampliação ainda 

maior nas fronteiras da disciplina, sugerindo a intermidialidade como um aspecto a ser 

incorporado: 

 

A combinação de “artes e mídias”, com a qual já nos deparamos, bem 

como o termo “intermidialidade”, já corrente no âmbito científico 

alemão, sugere a escolha deste ou de outro nome bem semelhante para 

uso internacional. Intermidialidade diz respeito não só àquilo que nós 

designamos ainda amplamente como “artes” (Música, Literatura, 

Dança, Pintura e demais Artes plásticas, Arquitetura, bem como 

formas mistas, como Ópera, Teatro e Cinema), mas também às 

“mídias” e seus textos, já costumeiramente assim designadas na 

maioria das línguas e culturas ocidentais. (CLUVER, 2008, p. 18) 
  

 

 Sendo assim, a problemática da correlação entre a poética Cabralina e a 

linguagem pictórica evoca o discurso interartes como passível campo de fundamentação 

para a pesquisa aqui empreendida, pois além de remontar os princípios teóricos e a 

aproximação estética entre a poesia e a pintura, oferece a interdisciplinaridade como 

elemento relevante para a concepção de nossos objetos de estudos e para o nosso 

consequente empenho analítico. 
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3. Entre a linha do quadro e a linha do papel: Masson, Miró, 

Mondrian, Gris, Dubuffet e Vicente do Rego Monteiro, pintores na 

mira de João Cabral 

 

A obra de João Cabral de Melo Neto (1920-1999) apresenta fortuna crítica 

consolidada ao longo das últimas décadas, a exemplo de Athayde (2000), Barbosa 

(1975), Campos (1978), Campos (1995), Carone (1979), Lobo (1981) e Nunes (1971), 

bem como inserção junto ao público em geral. No entanto, parece haver um aspecto 

ainda pouco discutido em sua obra: o diálogo com diversas linguagens artísticas, 

principalmente as artes visuais. O presente capítulo tem por objetivo analisar algumas 

configurações de poemas de Cabral em sua conversa com a pintura moderna brasileira e 

estrangeira.  

Importante notar que sua aproximação com outras artes também se deu em 

termos de textos críticos ipsis litteris, como a cabralina conferência “Poesia e 

composição” (MELO NETO, 1997) proferida em 1952 na capital paulista, ou quatro 

artigos publicados no Diário carioca sobre a Geração de 45 (MELO NETO, 1997). 

Vejamos um trecho em que Cabral trata do impasse vivido por aquele grupo de poetas: 

 

Uma geração é definível mais pelos problemas que encontra do que 

por uma maneira comum de resolver seus problemas. Pois a diferença 

entre os problemas que enfrentam os poetas de 1945 e os poetas que, 

em livros publicados em 1930 ou suas imediações fixaram os 

caminhos que a poesia brasileira até hoje vem seguindo, parece-me 

radical. Somente tendo-se essa diferença em mente é possível 

compreender o processo da obra desses poetas mais jovens: a 

dependência em que eles estão de uma tradição, curta porém viva e 

atuante no momento em que penetraram na vida literária, e os esforços 

no sentido do alargamento dessa tradição de vinte anos que têm 

inegavelmente, realizado em seus livros de poemas os escritores que 

se revelaram por volta de 1945 (MELO NETO, 1997, p.75). 

 

 

Saindo da crítica literária, passemos a “Joan Miró” (1952), artigo cabralino 

sobre o artista plástico espanhol:  

 

Os primeiros passos de Miró contra a composição renascentista se dão 

a partir dos quadros de 1924. É neles que Miró abandona a terceira 

dimensão e toda a sólida estrutura que se pode notar em sua primeira 

fase. Estrutura esta, absolutamente clássica ou renascentista, dentro da 

qual esse pós-cubista se ocupava em criar variações tão seguras. 

Variações, jogos teóricos de composição, que estavam a denunciar 
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nele muito mais do que a existência de um simples domínio instintivo. 

Embora poucos tenham se detido a falar disso, já que a crítica prefere 

realçar, em tal primeira fase, seus dons de colorista e de lírico, a 

verdade é que quadros como La Masía apresentam uma estrutura tão 

cerrada, uma ordenação tão firmemente estabelecida, que não seria 

demais defini-los como obra de um pintor essencialmente marcado 

pela preocupação de construir (MELO NETO, 1997, p. 23).  

 

 

As duas passagens mostram a agudeza de suas observações em campos 

diferentes, no caso a poesia e a pintura, em época ainda de predomínio da crítica 

impressionista. Não seria forçoso dizer que salta aos olhos em suas análises a ausência 

do elogio gratuito, da “camaradagem” ou do diletantismo. Pelo contrário, suas leituras 

críticas lembram um leitor arguto que não realiza “atos de imolação, mas atos 

complexos de discernimento” (CAMPOS, 1978, p. 50). 

Nesse sentido, Cabral se dedica, ainda jovem, a uma delicada análise tanto à 

literatura como a outras linguagens artísticas, experiência fundamental em sua formação 

e produção como poeta. Recuando no tempo, seu primeiro texto crítico é da década 

anterior, “Considerações sobre o poeta dormindo”, tese apresentada no Congresso de 

Poesia do Recife em 1941. Apenas no ano seguinte, Pedra do sono, seu primeiro livro 

de poesia, viria a lume.   

Mais de meio século depois da tese apresentada, o autor confessaria seu desejo 

de adentrar o mundo da crítica devido à sua relação com certo grupo de intelectuais na 

cidade de Recife: 

 

Quanto a mim, ocorreu o seguinte: na juventude, eu frequentava um 

grupo de intelectuais no Recife, que se reunia no Café Lafayette, e 

tinha a ambição de ser crítico literário. Mas descobri que não possuía 

cultura suficiente para isso. Para poder continuar a frequentar o grupo, 

passei a escrever poesia. Mas tentei fazer poesia crítica: de autores, de 

realidades. Outro fator que me afastou da possibilidade de ser crítico 

literário é que saí do Brasil aos 27 anos e acompanhava mal a 

produção literária daqui. Também nenhum jornal me convidou para 

escrever resenhas, de modo que desisti deste projeto (MELO NETO, 

1996, p. 20). 

 

Essa é a faceta inicial de Cabral em relação a outras artes, mas que fora 

interrompida precocemente conforme assinalado na citada entrevista. No entanto, a 

atitude crítica é deslocada, por assim dizer, para o interior de sua poesia, a qual 

estabelecerá nas décadas seguintes um forte diálogo com outras artes visuais como a 

arquitetura, a escultura e a pintura. Tanto assim que a profusão de poemas em diálogo 
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com tais linguagens levará dois críticos de peso a compreendê-lo como “poeta-crítico” 

(BARBOSA, 1975; CAMPOS, 1978).  

O presente trabalho volta-se para a obra poética de João Cabral, mais 

especificamente a um conjunto de poemas que dialogam com pinturas modernas 

brasileiras e estrangeiras. A análise do corpus procurará compreender como essa atitude 

crítica do escritor pernambucano se configura no interior de alguns de seus poemas.  

As análises a seguir consideram, portanto, os poemas e suas correlações com a 

pintura e, ao mesmo tempo, como objetos de crítica. Como ponto de partida, tomemos o 

“A André Masson”, poema do primeiro livro de Cabral Pedra do sono (1942). 

 

 

3.1 Na obscura metafísica do limbo, dois surrealistas dialogam sobre 

peixes e cavalos sonâmbulos 

 

Já em sua estreia, é possível destacar traços do que se revelaria como uma 

inclinação à estética surrealista, já que sua atmosfera evidencia a nebulosidade e 

oniricidade com as quais o poeta constrói a regularidade da obra. Nesse sentido, o 

próprio título se manifesta como um aspecto considerável, pois o termo “pedra” parece 

se referir à solidez dos versos, ao passo que “Sono” remonta o universo onírico que é 

edificado por meio das imagens abstratas, comumente, evocadas nos poemas.  

Em “A André Masson”, tem-se estabelecida referência direta a André-Aimé-

René Masson (1896-1987), pintor francês cuja obra se filiava ao surrealismo. 

Observemos a seguir o poema de Cabral e, logo em seguida, algumas das telas do pintor 

mencionadas no poema cujo objetivo é apoiar a análise ora proposta: 

 

                                      A André Masson 

 

Com peixes e cavalos sonâmbulos 

pintas a obscura metafísica 

do limbo. 

 

Cavalos e peixes guerreiros 

fauna dentro da terra a nossos pés 

crianças mortas que nos seguem 

dos sonhos. 

 

Formas primitivas fecham os olhos 

escafandros ocultam luzes frias; 
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invisíveis na superfície pálpebras 

não batem. 

 

Friorentos corremos ao sol gelado 

de teu país de mina onde guardas 

o alimento a química o enxofre 

da noite. 

   (MELO NETO, 2008, p.30). 

 

 

 

Figura 03: André Masson, “Cavalo atacado por um peixe”, 1939 

Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/351491945894113085/>  Acesso em set. 2016. 

 

 

Figura 04: André Masson, “Tourada”, 1937 

Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/313915036507339224/ >  Acesso em set. 2016. 
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O poema “A André Masson” dialoga e trata da obra do pintor surrealista 

homônimo. No entanto, a ligação entre poema e pintura parece não beirar a simples 

homenagem. João Cabral constrói seu poema predominantemente pela descrição de 

imagens recorrentes nas obras do artista, cavalos marinhos, peixes, touros.  

 

Com peixes e cavalos sonâmbulos 

pintas a obscura metafísica 

do limbo. 

(MELO NETO, 2008, p.30) 

 

Ao longo de suas quatro estrofes (9/9/2 – 8/10/8/2 – 10/10/10/2 – 11/9/10/2) o 

poeta pernambucano se vale do presente do indicativo e de substantivos concretos 

modulados por adjetivos, recursos linguísticos que, nesse caso, demonstram um 

“leitor” atento aos quadros, mais especificamente aos recursos empregados pelo artista 

francês. 

No lugar do desenvolvimento de ações narrativas ou de inflexões líricas, o 

poema cabralino apresenta uma voz póetica centrada nos materiais presentes no 

trabalho de Masson. Trata-se de uma atitude muito semelhante ao crítico de arte, o 

qual deve conhecer técnicas de pintura, de história da arte e observar de maneira atenta 

seu objeto, qual preconizava Tarsila do Amaral em crônica apresentada no capítulo de 

abertura. 

Em suma, a descrição, via substantivos concretos adjetivados e verbos no 

presente, apontam para um eu lírico voltado a compreender aquelas pinturas. 

Observemos os seguintes versos: 

 

Cavalos e peixes guerreiros 

fauna dentro da terra a nossos pés 

crianças mortas que nos seguem 

dos sonhos. 

 

Formas primitivas fecham os olhos 

escafandros ocultam luzes frias; 

invisíveis na superfície pálpebras 

não batem.  

                                         (MELO NETO, 2008, p. 30). 

 

A construção dos primeiros versos do poema apresenta uma particularidade 

interessante. A partícula “com” parece dirigir-se à forma “com a qual” ou mesmo 

“através da qual” o pintor busca instrumentalizar sua técnica, ou seja, tem-se 
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corroborada, desde o princípio do poema, a referência ao procedimento de elaboração 

das telas de Masson.    

O arranjo do restante do poema, ao girar em torno da primeira estrofe, assume 

um cunho de análise descritiva bastante acentuado através do qual o poeta, utilizando, 

por exemplo, o verbo “pintar” na segunda pessoa do singular, parece querer 

estabelecer, de fato, um diálogo com o pintor, destinando-lhe, de tal modo, a presente 

configuração de poema.  

O encadeamento das imagens utilizadas por Cabral em “A André Masson” 

estabelece, em termos poéticos, uma apropriação da estética surrealista de Masson.  A 

tela “Cavalo atacado por um peixe” (1939) (figura 03), comparada aos versos “cavalos 

e peixes guerreiros”, aponta, por assim dizer, para uma transferência metafórica 

(BARBOSA, 1975), por meio da qual João Cabral se apropria e elabora em seu poema 

elementos plásticos das telas de Masson, casos dos peixes e cavalos guerreiros. Essa 

apreensão reforça a ideia que norteia o presente trabalho, segundo a qual o diálogo 

cabralino com outras artes se propõe a analisar as obras artísticas em seus 

componentes estruturais e temáticos.  

No entanto, importante ressaltar, estamos no âmbito da poesia em chave 

metalinguística com o detalhe de se tratar de um poeta engenheiro, anti-lírico. Tanto 

assim que, embora haja um processo descritivo, o poema cabralino trabalha com as 

próprias imagens surrealistas. Em outras palavras, é como se houvesse dois 

movimentos dentro do poema: o primeiro, de analisar o quadro; o segundo, de fazê-lo 

em termos não convencionais, mas com as imagens e recursos surrealistas. É o 

surrealismo do quadro massoniano que motiva o poema cabralino, que opera um ato 

crítico em chave também surrealista. Aqui parece fazer sentido e ganhar força a 

expressão poeta-crítico dada ao escritor pernambucano. 

A capacidade de projeção imagética dos versos de Cabral em “A André 

Masson” se revela como um aspecto de relevância expressiva, pois na medida em que 

observamos os versos “com peixes e cavalos sonâmbulos”, “cavalos e peixes 

guerreiros”, “sol gelado” e “fauna dentro da terra a nossos pés”, somos impelidos a 

construir imagens que sugerem a proeminência do universo surreal, no qual o próprio 

poema é situado.  

Destaca-se também o uso de determinada linguagem que se afasta de uma 

tradição realista ao remontar um nível de interpretação singularmente hermético. Uma 

linguagem construída através de elementos oníricos e misteriosos, marcada por um 
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grau descritivo em um fluxo que, a cada verso, revela-se mais surreal. A 

predominância da utilização da ordem sujeito-verbo-objeto se apresenta como um 

aspecto a ser destacado, uma vez que a partir dela se tem mais explícito o nível de 

descrição através do qual o poeta parece pretender basear a sua análise crítica: 

 

Formas primitivas fecham os olhos 

escafandros ocultam luzes frias; 

invisíveis na superfície pálpebras 

não batem.  (MELO NETO, 2008, p. 30). 

 

 

Em relação à sintaxe, o uso predominante da ordem tradicional dos termos da 

oração no poema sugere certa preocupação em remontar um nível de linguagem mais 

direto, talvez com vistas a estabelecer esse grau de descrição, no qual a voz poética 

procura se realizar. 

A pintura de André Masson apresenta aspectos da tendência surrealista com 

suas cores intensas e desenhos fortemente oníricos de temática mitológica que, por 

vezes, propõe-se a refletir a própria origem do universo e da vida em um entusiasmo 

metafísico e obscuro. Some-se ainda a hostilidade dos locais tematizados pelo pintor, 

em muitas das suas telas, que se torna matéria poética para João Cabral, como 

destacado nos versos seguintes e presentificados nas duas telas a seguir: 

 

Friorentos corremos ao sol gelado 

de teu país de mina onde guardas 

o alimento a química o enxofre 

da noite. 

(MELO NETO, 2008, p. 30). 

                                    

 

Figura 05: André Masson, “O Metamorphosis de Amantes”, 1938 
Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/345862446353481906/>  Acesso em set. 2016. 
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Figura 06: André Masson, “Los segadores andaluces”, 1935. 

Fonte: <http://www.famouspaintingsshop.com/the-andalusian-reapers-1935-p-58045.html> 

Acesso em set. 2016. 

 

A constatação da obscuridade própria das telas de Masson justifica, assim, o 

encadeamento labiríntico, apesar do fluxo descritivo, dos versos de Cabral no poema 

“A André Masson”. Ao versar sobre “a obscura metafísica do limbo” e a “fauna dentro 

da terra a nossos pés”, o poeta parece remontar os ambientes construídos por Masson 

em suas telas. Cabral se propõe, então, a versar sobre esse universo metafísico e 

obscuro a partir dos caóticos espaços da poética visual do pintor. 

Considerando, por exemplo, o conceito de “limbo” no imaginário cristão 

(espaço que abriga a alma das crianças que morrem antes de receberem o sacramento 

do batismo), legitima-se o sentido dos versos “crianças mortas que nos seguem/dos 

sonhos”. Desse modo, o poeta ambienta seu poema também em um lugar desordenado, 

habitado, como nas telas de Masson, por diversas “formas primitivas” que vivem sob 

as “luzes frias” de um “sol gelado”.  

Cabral enfoca e se apropria do processo criativo de Masson, criando um modo 

de abordagem crítica, a qual, apesar de não se apresentar tão evidente, sobretudo por 

não explicitar uma avaliação, é posta com um grau notoriamente crítico-descritivo na 

medida em que se tem explorados recursos como a utilização do tempo presente, bem 

como a ordem direta dos termos oracionais e a transferência de imagens pictóricas 

próprios das telas de Masson para os limites linguísticos dispostas em função poética. 
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3.2 Da crítica ao processo criativo dos pintores ou De quando João 

Cabral visitou os ateliers de Miró, Mondrian, Gris e Dubuffet  

A poética de Cabral assumiu, com o passar dos anos, um caráter construtivo 

muito mais evidente por meio de um entusiasmo objetivo e racional, que se firmou 

posteriormente como característica de sua produção. Quando, em 1942, o jovem autor 

publicou a sua primeira obra, Pedra do sono, a atitude surrealista dos seus versos, 

dispostos em um encadeamento hermético, chamou a atenção de Antônio Candido de tal 

modo que em 1943 publica um ensaio intitulado Poesia ao norte: “Como quer que seja, 

há nele qualidade fortes de poesia, eu não sei de ninguém nos últimos tempos que tenha 

estreado com tantas promessas” (CANDIDO, 2002, p. 140). O crítico, então, sublinha o 

traço construtivista de Cabral, ao destacar o intuito consciente do poeta ao estabelecer 

em seu fazer-poético o amalgamento de características surrealistas e cubistas; tal proeza 

criativa imprime em sua obra um traço de relevante significância e originalidade no 

contexto poético dos anos 40.  

Há ainda outra marca da poética cabralina que parece direcionar o caminho de 

seus versos: “a valorização por assim dizer plástica das palavras”, ainda nos termos de 

Candido (2002, p. 136) que, por sua vez, é destacada também pelo próprio poeta ao 

referir-se ao seu processo criativo, bem como a influência do poeta Murilo Mendes em 

sua escrita: 

 

Pois bem: creio que nenhum poeta brasileiro me ensinou como ele a 

importância do visual sobre o conceitual, do plástico sobre o musical 

(a poesia dele, que tanto parecia gostar de música, é muito mais de 

pintor ou cineasta do que de músico). Sua poesia me ensinou que a 

palavra concreta, porque sensorial, é sempre mais poética do que a 

palavra abstrata, e que assim a função do poeta é dar a ver (a cheirar, a 

tocar, a provar, de certa forma a ouvir: enfim, a sentir) o que ele quer 

dizer, isto é, dar a pensar (MELO NETO, 1976). 

 

 

Essa então plasticidade das palavras de Cabral, se por um lado se evidencia 

como uma das características de sua obra, ao denunciar sua “incapacidade quase 

completa de fazer poemas em que não haja um número maior ou menor de imagens 

materiais” (CANDIDO, 2002, p. 139), por outro se apresenta como uma peculiaridade 

que o afastou daquela tradição poética vigente, cujo valor de verso recaia sob o aspecto 

da musicalidade:  
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A visão plástica, contudo, é tão predominante em João Cabral de Melo 

Neto que acarreta o quase amortecimento do lado musical, tal como 

vem sendo vivido tradicionalmente esse lado musical. Dessa forma, 

sua poesia pode parecer – ante uma tradição que tem timbrado em 

requintar o lado musical (e/ou rítmico, e/ou fônico (HOUAISS, 1966, 

p. 139).  

 

Em Pedra do sono, as imagens materiais são construídas, conforme Candido 

(2002), por um rigor construtivista que confere ao emprego das palavras um poder 

sugestivo, justificado pela própria composição que parece se pretender pictórica em 

alguns momentos. Ao passo que Cabral, então, lança-se a experimentalismos estéticos, 

sua poesia apresenta o caráter hermético já transcendido pela fase poética de natureza 

mais comunicativa que se instaurava naquele período. É esse então o equívoco, segundo 

Candido (2002), da poesia de Cabral em Pedra do sono:  

 

O erro de sua poesia é que, construindo o mundo fechado de que falei, 

ela tende a se bastar a si mesma. Ganha uma beleza meio geométrica e 

se isola, por isso mesmo, do sentido da comunicação que justifica 

neste momento a obra de arte. Poesia assim tão autonomamente 

construída se isola no seu hermetismo. Aparece como um cúmulo de 

individualismo, de personalismo narcisista que, no Sr. Cabral de 

Melo, tem um inegável encanto, uma vez que ele está na idade dessa 

espontaneidade na autocontemplação (CANDIDO, 2002, p. 140-141). 

 

 

A leitura-passeio pela obra de João Cabral realizada por Rafaela Cardeal (2016), 

ao se referir à análise de Candido (2002), menciona o seu “caráter premonitório”, 

destacando o que o crítico antecipou: a superação, com o passar dos anos, do 

hermetismo e do individualismo que marcava, naquele momento de estreia, os versos do 

poeta pernambucano. A sugestão de Candido (2002, p. 141), de “olhar um pouco à roda 

de si, para levar a pureza da sua emoção a valor corrente entre os homens e, deste modo, 

justificar a sua qualidade de artista”, parece, de tal modo, ter causado efeito sobre a 

poética de Cabral que, por sua vez, a partir de suas produções posteriores, buscou, de 

maneira consciente, construir versos sólidos tendo como alicerce a rigidez e o 

tratamento polido das palavras, como também amplificar a perspectiva social de sua 

poesia. 

Na análise, empreendida por Houaiss (1966) a respeito da obra cabralina, tem-se 

evidenciado um elemento bastante relevante. Segundo o autor, a obra de Cabral não 
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pode ser comparada às de Murilo Mendes ou Manuel Bandeira, pois ela pressupõe outro 

tipo de leitura, já que em relação à continuidade de sua produção, o caminho trilhado 

por Cabral se diferencia dos poetas em questão: 

 

Não houve como por exemplo em Murilo Mendes continuidade de 

forma e de fundo, com variedade temática; não houve, como em 

Manuel Bandeira, evolução de forma em torno do fundo eterno, seu 

eu, seu egocentrismo. Houve ruptura – com polarização – do fundo, e 

tão oposta ao anterior, que acarretou, inevitavelmente, uma forma 

diferente (HOUAISS, 1966, p. 116). 

 

 

A ruptura de que trata Houaiss (1966) se refere, especificamente, à publicação 

de O engenheiro, em 1945, três anos após Pedra do sono, que assinalou como marca de 

autoria cabralina o senso construtivista, pois, se na obra anterior, o direcionamento dos 

versos é condicionado por um “estado aparentemente onírico e sonambúlico, às vezes 

alucinatório” (HOUAISS, 1966, p. 129), em O engenheiro “poesia é construção (talvez 

planejamento, mais precisamente); e, com régua de cálculo, são linhas traçadas sobre o 

branco papel, nada de inspiração caída do céu em estados de expectância, nada de 

encantamento” (HOUAISS, 1966, p. 129). Sendo assim, o conhecido rigor formal, bem 

como o direcionamento lógico dos versos, firma-se sobremaneira à produção do poeta 

de modo que as publicações que sucederam O engenheiro elevam tais características a 

um nível expressivo e revelador de uma poética que pretende obedecer a uma ordem, 

sobretudo, racional. 

O caráter de “construção planejada” da obra de Cabral é também discutido por 

Antônio Carlos Secchin. Em uma série de ensaios sobre a poética de Cabral, Secchin 

(1999, p. 185) assinala, por exemplo, a obra Serial como aquela na qual se tem 

estabelecido o “grau máximo a obstinação de ordem na sua poesia”. A obstinação, nos 

termos de Secchin, refere-se, precisamente, aos princípios “regulares e reguladores” da 

obra, que se ajustam em torno do número quatro a fim de tornar este algarismo 

numérico um fluxo norteador de composição de toda série de poemas que integram o 

livro: 

 

Serial dá acesso a um espaço de sentidos limitado por um perímetro 

formal implacavelmente configurado. Existe uma planta-baixa de 

livro, preenchida pelos corpos diversos que são os poemas 

individualmente configurados. O espaço formal do dizer é, assim, 

anterior a qualquer dito. Cria-se, portanto, uma conexão entre 
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esquemas previamente desenhados e conteúdos que gradativamente os 

ocupam. Os parâmetros formais (repetimos: baseados no número 

quatro) compõem a ideia de um macrotexto alimentado por rígidas 

regras de balizamento, estabelecendo linhas de contato e separação 

entre os vários microtextos ou poemas (SECCHIN, 1999, p. 186). 

 

 

Tais linhas de separação mencionadas por Secchin podem claramente ser 

notadas nos segmentos poéticos que compõem o poema “O sim contra o sim”. Nessa 

configuração poética, tem-se agrupado, em quatros sequências de dois a dois, poemas 

que fazem referência ao processo de criação de diferentes artistas, cujas produções 

faziam parte das afinidades literárias e pictóricas do poeta. Interessa-nos, aqui, os quatro 

segmentos que remontam ao modo de produção de pintores, na tentativa de 

compreender como o enfoque poético cabralino é construído quando se é estabelecido 

tal nível de referencialidade a outras linguagens artísticas.  

Em Serial (1961), a abordagem crítica de Cabral sobre pintura se revela ainda 

mais contundente. No poema “O sim contra o sim”, o poeta realiza um mapeamento a 

respeito do processo criativo de diversos artistas, mais especificamente, Joan Miró e 

Piet Mondrian: 

O Sim Contra o Sim 

 

Miró sentia a mão direita 

demasiado sábia 

e que de saber tanto 

já não podia inventar nada. 

 

Quis então que desaprendesse 

o muito que aprendera, 

a fim de reencontrar 

a linha ainda fresca da esquerda. 

 

Pois que ela não pôde, ele pôs-se 

a desenhar com esta  

até que, se operando, 

no braço direito ele a enxerta. 

 

A esquerda (se não se é canhoto) 

é mão sem habilidade: 

reaprende a cada linha, 

cada instante, a recomeçar-se. 

 

Mondrian, também, da mão direita 

andava desgostado; 

não por ser ela sábia: 

porque, sendo sábia, era fácil. 
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Assim, não a trocou de braço: 

queria-a mais honesta 

e por isso enxertou 

outras mais sábias dentro dela. 

 

Fez-se enxertar réguas, esquadros 

e outros utensílios 

para obrigar a mão 

a abandonar todo improviso. 

 

Assim foi que ele, à mão direita, 

impôs tal disciplina: 

fazer o que sabia 

como se o aprendesse ainda. 

(MELO NETO, 2008, p. 274). 

 

Antes de partir para análise, faz-se necessário destacar um aspecto fundamental 

referente à amizade que se estabeleceu entre João Cabral e Joan Miró, em decorrência 

da estada do poeta na Espanha como embaixador brasileiro. A relação entre os artistas, 

bem como a mútua admiração, conduziu a uma frutífera interação entre suas 

respectivas linguagens. O citado ensaio de Cabral (1952) sobre a pintura de Miró se 

configura como uma prova dessa relação, já que em sua primeira edição contou com 

gravuras originais do pintor. 

Em “Sim contra o sim”, Cabral aborda de forma poética o que trata de maneira 

teórica no ensaio sobre Miró: o processo criativo-estético do pintor, bem como a sua 

preocupação em se reinventar enquanto artista. Na leitura do poeta, destaca-se, no 

trabalho de Miró, o procedimento de desconstrução e reconstrução que o pintor 

assume na ocasião de criação de suas obras. Segundo Cabral, “a obra de Miró me 

parece nascer da luta permanente, no trabalho do pintor, para limpar o seu olho do 

visto e sua mão do automático. Para colocar-se numa situação de pureza e liberdade 

diante do hábito e da habilidade” (1986, p. 711). 

Consideremos, então, como ponto de partida, a linguagem visual de Miró, 

partindo da observação de algumas de suas obras: 
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Figura 07: Joan Miró, “El diamante sonrie al crepúsculo”, 1947. 

Fonte: < http://www.fmirobcn.org/col-leccio/catalogo-obras/19881/el-diamante-sonrie-al-

crepusculo> Acesso em set. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: Joan Miró, “Figure at Night Guided by the Phosphorescent Tracks of Snails” 1940. 

Fonte: <http://www.wikiart.org/en/joan-miro/figure-at-night-guided-by-the-phosphorescent-

tracks-of-snails> Acesso em set. 2016. 

 

Influenciado pela estética de movimentos como o cubismo, o fauvismo e o 

surrealismo, Miró se dedicou a criar formas que desestabilizassem os preceitos 

tradicionais de representação. Segundo Cabral (1986), a obra do pintor catalão, ao 

sobrepujar a lógica da ilusão de profundidade nas telas, rompeu com a ideia da 

dominância de um centro e instaurou, assim, uma dinâmica de movimento bastante 

definida. Apesar do notável nível de abstração, é possível destacar a especificidade do 

traço de Miró, levando em consideração, por exemplo, as suas linhas, características 
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de muitas de suas telas. Linhas que se tornam, inclusive, matéria poética de Cabral no 

poema “O sim contra o sim”, sendo, de tal forma, aludidas em dois versos: 

 

Quis então que desaprendesse 

o muito que aprendera, 

a fim de reencontrar 

a linha ainda fresca da esquerda. 

                                        (MELO NETO, 2008, p. 274). 

 

E mais adiante: 

A esquerda (se não se é canhoto) 

é mão sem habilidade: 

reaprende a cada linha, 

cada instante, a recomeçar-se. 

(MELO NETO, 2008, p. 274). 

 

 

O dinamismo próprio das telas de Miró deve sua existência às linhas, pois, 

nesse caso, “a linha é a mola. É não somente o que contemplar, mas a indicação, o 

guia, a norma da contemplação. Ela vos toma pela mão, tão poderosamente, que 

transforma em circulação o que era fixação; em tempo, o que era instantâneo” 

(CABRAL, 1986, p. 703). Sendo assim, a linha de Miró atua como espécie de 

mediadora do olhar do espectador na medida em que se propõe a conduzir a própria 

experiência de contemplação.  

Para Cabral, a obra de Miró se revela como um ato de luta contra o estático. O 

fazer artístico do pintor assinala a sua inquietação diante do já visto, do já 

experienciado, de modo que a sua poética visual busca sempre a reinvenção. 

Compreender tal aspecto auxilia no entendimento do poema em questão e direciona o 

caminho de abordagem que aqui se pretende tomar.  Assim, deve-se considerar o 

poema e sua referência ao processo de reinvenção estética através do qual Joan Miró 

submetia sua obra, para que seja possível chegar, de fato, ao ponto de nosso maior 

interesse: Cabral poetizava criticamente ao se referir a outras linguagens artísticas. 

Observemos a seguir como é construída a abordagem poética em “O sim contra 

o sim”, destacando em primeiro lugar, o uso bastante explorado de diversas formas 

verbais, indicadoras de ação que sugerem, em outro coeficiente, a tentativa de 

imprimir ao poema um tom denotativamente mais sério: 
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Miró sentia a mão direita 

demasiado sábia 

e que de saber tanto 

já não podia inventar nada. 

 

Quis então que desaprendesse 

o muito que aprendera, 

a fim de reencontrar 

a linha ainda fresca da esquerda. 

 

Pois que ela não pôde, ele pôs-se 

a desenhar com esta  

até que, se operando, 

no braço direito ele a enxerta 

(MELO NETO, 2008, p. 274). 

 

No entanto, deve-se assinalar o evidente material poético que, apesar da 

objetividade expressa nos versos, apresenta-se como um aspecto de acentuada 

notoriedade. Ao considerar, assim, as mãos do pintor como imagens poéticas dispostas 

em jogo, construído ao longo do poema, tem-se corroborada sua complexidade 

poética.  

Já no primeiro verso do poema, Cabral assinala a limitada capacidade inventiva 

da mão direita de Miró, conotando um sentido figurado para inconformidade artística 

do pintor, bem como anunciando, em outro coeficiente, o tema de seu poema sobre o 

qual se estruturam as demais estrofes: 

 

Miró sentia a mão direita 

demasiado sábia 

e que de saber tanto 

já não podia inventar nada 

(MELO NETO, 2008, p. 274) 

 

Na segunda estrofe, tem-se sugerido o caminho contínuo de reinvenção estética 

através do qual o pintor baseia o seu processo criativo: 

Quis então que desaprendesse 

o muito que aprendera, 

a fim de reencontrar 

a linha ainda fresca da esquerda 

(MELO NETO, 2008, p. 274) 

 

Os versos “quis então que desaprendesse/ o muito que aprendera” se referem, 

nesse sentido, ao direcionamento de constante aprendizado através do qual Miró 

submetia sua obra na busca do frescor de categorias ainda não experimentadas e rumos 
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estéticos ainda não percorridos, “a fim de reencontrar/ a linha ainda fresca da 

esquerda”.  

Na completude do poema, a terceira estrofe se revela como aquela que 

apresenta ainda mais complexidade na medida em que o jogo poético se revela 

bastante evidente: 

 

Pois que ela não pôde, ele pôs-se 

a desenhar com esta  

até que, se operando, 

no braço direito ele a enxerta 

(MELO NETO, 2008, p. 274).  

 

 

Em termos conotativos, Cabral sugere uma figurada “troca de mãos” por parte 

de Miró, assinalando que o pintor, no auge de sua incessante inquietação criativa, 

adotou a mão esquerda como instrumento de trabalho, por esta apresentar uma falta de 

habilidade que lhe seria bastante conveniente. Numa espécie de cirurgia, é então 

realizada a permuta das mãos, de modo que no braço direito a mão esquerda é 

implantada: “até que, se operando, no braço direito ele a enxerta”.  

A imagem da permuta das mãos de Miró se revelou tão contundente que, em 

1999, no registro da última entrevista concedida pelo poeta, Bebeto Abrantes, na 

condição de entrevistador, questiona-lhe sobre a veridicidade do fato de Miró, após 

certa idade, ter optado a trabalhar com mão esquerda. Cabral nega, alegando que o fato 

consta apenas em matéria de poesia.  

Seguindo-se a leitura de “O sim contra o sim”, tem-se estabelecida nos versos 

seguintes outra correlação crítica com o universo da pintura que apresenta uma 

construção com nível de complexidade bastante acentuado. Cabral, mais uma vez, 

presta-se a se referir à linguagem pictórica com intenção de comentar criticamente o 

processo criativo de outro pintor. Referindo-se, assim, à obra de Piet Mondrian (1872-

1944), pintor holandês ligado ao Neoplasticismo, Cabral trata dos procedimentos 

artísticos da obra de Mondrian. 

Para tanto, inicia sua abordagem situando uma comparação com o que já havia 

sido posto em relação a Miró. Na observação dos seguintes versos: 
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Mondrian, também, da mão direita 

andava desgostado; 

não por ser ela sábia: 

porque, sendo sábia, era fácil 

(MELO NETO, 2008, p. 274). 

 

É perceptível o encadeamento firmado, sobretudo, pelo uso do advérbio 

“também”, indicando, no contexto, uma condição de certa equivalência em relação às 

técnicas dos dois artistas citados. No entanto, Cabral diferencia o desgosto de Miró 

daquele que, segundo a leitura dos versos consecutivos, foi vivenciado por Mondrian. 

Frente às inquietações e desejo de reinvenção estética bem como ao aprimoramento de 

sua estética, Mondrian opta, segundo os versos, por uma alternativa diferente da 

realizada por Miró.  

O pintor holandês não trocou a mão de braço, como fez o espanhol, porque 

“queria-a mais honesta”, ou seja, ainda mais polida e aperfeiçoada. Nesse ponto, 

destaca-se a própria consciência artística encaminhadora da obra de Mondrian que, 

segundo Kobs (2010), foi marcada por um senso de racionalismo e pelo apelo à 

objetividade, características fundamentais das obras dos colaboradores do grupo De 

sijl (O estilo, em tradução livre) do qual o pintor fez parte.  

Em um processo também de “enxertamento” cirúrgico, Mondrian, em vez de 

obrigar a sua mão esquerda a desautomatizar-se, fixando-a ao braço direito, insere, por 

sugestão de Cabral, “outras mais sábias dentro dela”: 

Assim, não a trocou de braço: 

queria-a mais honesta 

e por isso enxertou 

outras mais sábias dentro dela. 

(MELO NETO, 2008, p. 274).    

 

 

Em função conotativa, as referidas outras mãos seriam os próprios 

instrumentos de utilização do pintor: “regras, esquadros e outros utensílios”, 

responsáveis pela execução das figuras geométricas de sua estética: 

 

Fez-se enxertar réguas, esquadros 

e outros utensílios 

para obrigar a mão 

a abandonar todo improviso. 

                                         (MELO NETO, 2008, p. 274). 
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Figura 09: Piet Mondrian “Composição em azul, amarelo e vermelho”, 1942. 

Fonte: < http://anamahler.com/simplicidade-e-sofisticacao/mondrian-grid/> Acesso em set. 

2016. 

 

O abstracionismo proposto pelo Neoplasticismo e incorporado à obra de 

Mondrian, tal como seu rigor estético e proporções baseadas em princípios 

matemáticos (KOBS, 2010), parecem confirmar, de tal modo, o próprio desejo de 

“abandonar todo improviso”, versado por Cabral: 

 

Assim foi que ele, à mão direita, 

impôs tal disciplina: 

fazer o que sabia 

como se o aprendesse ainda 

(MELO NETO, 2008, p. 274). 

 

Mondrian submete o seu fazer artístico a uma regularidade bastante 

disciplinada, de modo que o seu caminho de reinvenção estética perpassa pelo 

aprimoramento daquilo que já se tinha como sabido. O enfoque crítico em “Sim contra 

o sim”, no entanto, revela-se diferente daquele que foi lançado em “A Andre Masson”, 

considerando que neste a abordagem é construída a partir do que Barbosa (1975) 

definiu como um processo de transferência metafórica da linguagem pictórica para a 

linguística. Já naquele, a abordagem crítica é arquitetada de forma mais conceitual na 

medida em que os versos apresentam um teor narrativo que, conforme Barbosa (1975), 

intensificam-se em torno de uma postura que quer se imprimir mais denotativa: 

 



66 

 

Assim sendo, tecendo seu texto em torno das relações entre o uso da 

mão e o aprendizado, estabelecendo uma cadeia de associações 

artesanais, João Cabral termina por oferecer uma leitura, por assim 

dizer, crítica, na medida em que ela não se esgota no registro das 

impressões nem na aspiração a uma substituição de valores 

pictóricos pelos linguísticos [...], mas reside, sobretudo, na 

desmontagem interna do processo criador de Joan Miró 

(BARBOSA, 1975, p.27). 

 

 

Envolto em um nível de referencialidade às obras de Miró e Mondrian, o poema 

“O sim contra o sim” evidencia a atitude crítica do poeta que, no decorrer das estrofes, 

descreve os trabalhos dos pintores, evocando os processos criativos de ambos. No 

entanto, o trabalho da crítica tradicional aqui parece ser deslocado, pois não se é 

observável espécie alguma de julgamento a respeito do trabalho de Miró ou de 

Mondrian. Cabral instaura a sua crítica em um plano descritivo, propondo-se a comentar 

o método de criação dos artistas plásticos a partir de uma leitura que se distancia, por 

outro lado, de apreciação leiga. Seguimos, assim, com outro segmento do poema “O sim 

contra o sim”, observando, ainda, a construção dessa abordagem analítica em sua 

relação com outros pintores:  

O sim contra o sim 

 

Juan Gris levava uma luneta 

por debaixo do olho: 

uma lente de alcance 

que usava porém do lado outro. 

 

As lentes foram construídas 

para aproximar as coisas, 

mas a dele as recuava 

à altura de um avião que voa. 

 

Na lente avião, sobrevoava  

o atelier, a mesa, 

organizando as frutas 

irreconciliáveis na fruteira. 

 

Da lente avião é que podia 

pintar sua natureza: 

com o azul da distância 

que a faz mais simples e coesa. 

 

Jean Dubuffet, se usa luneta 

 é do lado correto; 

mas não com o fim vulgar 

com que se utiliza o aparelho 
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Não intenta aproximar o longe 

mas o que está próximo, 

fazendo com a luneta 

o que se faz com o microscópio. 

 

E quando aproximou o próximo 

até tacto fazê-lo, 

faz dela estetoscópio 

e apalpa tudo com o olhar dedo. 

 

Com essa luneta feita dedo 

procede à auscultação 

das peles mais inertes: 

que depois pinta em ebulição 

(MELO NETO, 1982, p. 96-97). 

 

Procedendo à análise, ressaltamos que o nível de referencialidade ao processo de 

construção dos pintores se faz notório como nos dois primeiros segmentos do poema, 

quando o poeta nos remete aos procedimentos técnicos adotados pelos pintores Joan 

Miró e Piet Mondrian. Nessas próximas duas partes, o mesmo empenho crítico é 

instituído nos versos a partir de uma leitura que, ao fugir de uma abordagem 

impressionista, mantém sua qualidade poética, justificada pelo trato com a linguagem e 

a utilização de recursos estéticos como figuras de linguagem. Observemos, então, como 

o poeta constrói sua leitura. 

O poema “O sim contra o sim” apresenta, como já comentado, quatros 

sequências distintas cujas configurações se agrupam em arranjos de dois segmentos 

cada. Nesses segmentos, o poeta realiza uma comparação entre os processos de criação 

dos artistas que se propõe a comentar. No presente segmento, Cabral compara o fazer de 

Juan Gris ao de Jean Dubuffet, pautando, assim, as diferenças entre eles e remontando a 

estética de ambos. Tomemos, como exemplo, primeiramente, a configuração na qual o 

poeta versa sobre o Juan Gris e, sequencialmente, a que se refere a Jean Dubuffet: 

 

Juan Gris levava uma luneta 

por debaixo do olho: 

uma lente de alcance 

que usava porém do lado outro. 

(MELO NETO, 1982, p. 96) 

 

Em termos formais, o poema apresenta aquilo que Secchin (1999) ressaltou a 

respeito dos parâmetros formais de Serial (1961) em torno do número quatro, já que 

todo poema é construído a partir de quadras, como observável na estrofe destacada.  
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Ao se referir a Juan Gris, já nos primeiros dois versos, Cabral versa sobre o 

pintor levar “por debaixo do olho” uma luneta. Tal aspecto nos chama atenção para 

aquilo que parece ser o fio condutor dessa configuração poética: a instrumentalização do 

fazer-artístico e, em um aspecto ainda mais profundo, do próprio corpo do artista, pois, 

se recordarmos do primeiro segmento do poema, anteriormente analisado, no qual se faz 

relação com os modos de produzir de Miró e Mondrian, já ali se tem evocada a relação 

dos corpos dos próprios artistas, servindo de instrumentos para a realização de suas 

obras: o processo de enxertamento de mão realizado por Miró e o enxertamento de 

utensílios feito por Mondrian. O procedimento de Juan Gris parece partir também da 

premissa de que o corpo do artista serve como ferramenta para criação, pois, segundo a 

metáfora cabralina, o pintor se valia de uma luneta que carregava junto ao seu olho: 

“levava uma luneta/por debaixo do olho/”.   

No entanto, aspecto ainda mais relevante é posto na estrofe seguinte quando 

Cabral propõe que Juan Gris se utilizava de uma espécie de subversão no uso de sua 

luneta: 

 

As lentes foram construídas 

para aproximar as coisas, 

mas a dele as recuava 

à altura de um avião que voa 

(MELO NETO, 1982, p. 96). 

   

Como é sabido, as lunetas são instrumentos ópticos de refração utilizados para 

aproximar as coisas. No entanto, aquela por debaixo dos olhos de Juan Gris, distancia os 

objetos, “colocando-os à altura de um avião”. Se, por um lado, o uso subvertido do 

objeto por Juan Gris se mostra como um aspecto intrigante, por outro, revela uma 

estratégia poética empenhada por Cabral para se referir à própria estética do movimento 

cubista, ao qual pertencia a obra de Juan.  

O cubismo surge no início do século XX como contraponto aos ditames 

tradicionais da arte naquele período. Segundo Santos (2004), as bases do cubismo 

remontam à obra do pintor francês Paul Cézanne (1839-1906), conhecido por produzir 

durante o período de transição do século XIX para o XX e apresentar trabalho com 

geometrização de formas no plano de suas telas.  A concepção artística do movimento 

cubista provoca, nesse contexto, uma mudança radical nos ideais da pintura quando 

propõe, por exemplo, o rompimento com os conceitos de beleza e perspectiva tão caros 
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à pintura tradicional. Aliás, Rosenfeld (1973) pontua que na pintura moderna há certo 

fenômeno de “desrealização”, termo que: 

 

se refere ao fato de que a pintura deixou de ser mimética, recusando a 

função de reproduzir ou copiar a realidade empírica, sensível. Isso 

sendo evidente no tocante à pintura abstrata ou não-figurativa, inclui 

também corrente figurativas como o cubismo, expressionismo ou 

surrealismo. Mesmo essas correntes deixaram de visar a reprodução 

mais ou menos fiel da realidade empírica (ROSENFELD, 1973, p. 

75). 

 

A obra do espanhol Juan Gris promulga, assim, os ideais da pintura cubista ao 

propor uma desordem de perspectiva. O pintor, em um jogo de ângulos, compõe suas 

telas em um único plano, de modo que seus desenhos se tornam bidimensionais, assim, 

todas as partes de suas representações se apresentam no mesmo nível frontal, 

proporcionando ao espectador a impressão de visualizar a figura em sua completude: 

 

 

Figura 10: Juan Gris, “Homem no Café”, 1912 

Fonte: <https://www.wikiart.org/en/juan-gris/man-in-the-cafe-1912> Acesso em nov. 2016 
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            Figura 11: Juan Gris, “Natureza Morta com toalha verificada”, 1915 

Fonte: <https://comunicacaoeartes20122.wordpress.com/2012/12/24/cubismo/>  Acesso em nov. 2016 

 

Cabral, poetizando a técnica de Juan Gris, versa sobre a luneta que, debaixo dos 

olhos do pintor, afastava os objetos. A subversão apontada pelo poeta, nesse sentido, se 

refere tanto ao uso do instrumento luneta, “que usava porém do lado outro”, quanto à 

própria ideia da ausência de perspectiva em suas telas. Isso possibilita distorção nas 

imagens numa tentativa que aparenta ser de afastar, “à altura de um avião que voa” 

(MELO NETO, 1982, p. 96), o objeto, a ponto de percebê-lo em todos os seus ângulos 

para só posteriormente submetê-lo a representação. Observemos a próxima estrofe: 

 

Na lente avião, sobrevoava 

o atelier, a mesa, 

organizando as frutas 

irreconciliáveis na fruteira 

(MELO NETO, 1982, p. 96) 

 

Nessa altura, a linguagem poética de Cabral e as estratégias estilísticas utilizadas 

como, por exemplo, a analogia da “lente avião”, tornam-se ainda mais complexas. Ao se 

dirigir a esse afastamento de ângulo, o poeta opta por se referir ao processo artístico do 

pintor, valendo-se de uma linguagem conotativa que, muito embora apresente o nível 

crítico, já que trata de determinado procedimento técnico, mantém a sua linguagem 

poética.  A lente avião, nesse sentido, conduz o olhar do pintor que sobrevoa o atelier, 

captando as diversas possibilidades de ângulos, planos e formas geométricas: 
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Da lente avião é que podia 

pintar sua natureza: 

com o azul da distância 

que a faz mais simples e coesa 

(MELO NETO, 1982, p. 96) 

 

Ao romper com a representação mimética na pintura, os cubistas procuraram 

captar não a aparência real dos objetos, mas suas particularidades. Para isso, 

costumavam decompor as imagens em diversos fragmentos para, posteriormente, 

submetê-las ao processo de recomposição, utilizando nessa tarefa o recurso de 

sobreposição de diferentes planos (figura 03) em um jogo com diferentes formas 

geométricas. Juan Gris, no esforço em distanciar o olhar à altura de um avião, 

representava os objetos não no seu aspecto de aparência real, mas a partir de suas 

múltiplas perspectivas, pois através “Da lente avião é que podia/pintar sua natureza”. 

Vale ressaltar, nesse sentido, que a obra de Gris apresenta, de modo bastante 

evidenciado, características do cubismo sintético discutido por Santos (2004), pois 

propõe um figurativismo mais realístico, dando aos objetos retratados formas mais 

reconhecíveis e cores mais intensas. 

Nas estrofes seguintes, Cabral continua a estabelecer diálogo com o campo 

pictórico, porém, dessa vez, tematizando o processo criativo de mais um pintor, Jean 

Dubuffet.  A abordagem crítica utilizada pelo poeta nos versos que seguem é a mesmo 

das anteriores. No entanto, o direcionamento se revela diferente, conforme se tornam 

claras as dessemelhanças entre os métodos adotados pelos artistas envolvidos. Vejamos 

a estrofe abaixo: 

 

Jean Dubuffet, se usa luneta 

é do lado correto; 

mas não com o fim vulgar 

com que se utiliza o aparelho 

  (MELO NETO, 1982, p. 97) 

 

Cabral institui, no primeiro verso dessa quadra, certo tipo de comparação em 

relação ao uso do mesmo objeto, a luneta, como um instrumento de trabalho por parte 

de ambos os pintores. Todavia, Dubuffet, ao utilizar o mecanismo da luneta, não o faz 

como Gris (que se vale do lado oposto), mas, em contrapartida, ocupa-se de explorar o 

lado correto do aparelho: “Jean Dubuffet, se usa luneta/é do lado correto”. Nota-se, a 

essa altura, a semelhança na utilização do instrumento, e, ao mesmo tempo, a diferença 
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no modo de sua operação. No seguimento do poema, contudo, evidencia-se que, apesar 

de usar o lado correto da luneta, Dubuffet objetiva, na verdade, atender outra finalidade:  

 

Não intenta aproximar o longe 

mas o que está próximo, 

fazendo com a luneta 

o que se faz com o microscópio 

(MELO NETO, 1982, p. 97). 

 

Dubuffet, desse modo, subverte, como Juan Gris, a ordem lógica de utilização 

do instrumento, mas de um modo substancialmente oposto, pois se este tenta distanciar 

a sua visão, aquele pretende aproximá-la. Ao utilizar a luneta, Dubuffet intenciona 

aproximar de sua visão não o que está distante, mas aquilo que já está próximo, 

caracterizando, assim, um desígnio peculiar a outro sistema óptico, o microscópio 

“fazendo com a luneta/o que se faz com o microscópio”. A tentativa de aproximação do 

processo criativo de Dubuffet, poetizado por Cabral, atinge níveis mais complexos a 

partir do encadeamento dos próximos versos: 

 

E quando aproximou o próximo 

até tacto fazê-lo, 

faz dela estetoscópio 

e apalpa tudo com o olhar dedo 

(MELO NETO, 1982, p. 97). 

 

Jean Dubuffet buscou criar a sua obra à margem da cultura ocidental, criando, 

desse modo, recursos alheios ao tradicionalismo canônico em um esforço que se 

consolidou, em meados dos anos 40, com a originalidade do que ele próprio teorizou 

como “arte bruta”. A arte bruta se pautou na contramão das influências dos diversos 

movimentos vanguardistas e das prescrições do mercado e propôs um estilo marcado 

pela busca de uma atitude mais primitiva e crua, e a consequente rejeição de ideais de 

beleza. 

Ao aproximar o próximo, Dubuffet parece pretender atingir esse nível 

microscópico em suas produções, de modo que, uma vez atingido, suas telas pudessem 

remontar através da riqueza de detalhes, um grau tátil. A abordagem de Cabral se 

revela, a partir desse ponto, ainda mais intrigante, pois, levando em consideração o 

esforço empreendido em aproximar seu olhar, o poeta estabelece uma analogia ao 

comparar o olhar do pintor a um dedo, “e apalpa tudo com o olhar dedo” que, por sua 

vez, é responsável pelas aparências microscópicas das suas telas:  
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            Figura 12: Jean Dubuffet, “La Gide Irlandaise”, 1915 

Fonte: <http://www.galeriamarcdomenech.com/eng/exhibitions-painters-barcelona/jean-

dubuffet-paintings-and-drawings > Acesso em nov. 2016 

 

 

Figura 13: Jean Dubuffet, "Société d'outillage", 1964 

Fonte: <http://www.galeriamarcdomenech.com/eng/exhibitions-painters-barcelona/jean-

dubuffet-paintings-and-drawings > Acesso em nov. 2016 

 

Se da lente avião Juan Gris podia sobrevoar seu ateliê em busca de matéria para 

as suas telas, Dubuffet realiza procedimento de busca em um nível de exame bastante 

minucioso:  

 

Com essa luneta feita dedo 
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procede à auscultação 

das peles mais inertes: 

que depois pinta em ebulição 

(MELO NETO, 1982, p. 96-97). 

 

 

Não observando à distância, mas, por outro lado, examinando de perto: “Com 

essa luneta feita dedo/procede à auscultuação”, Dubuffet ausculta, procedimento técnico 

realizado para escutar órgãos internos, seus materiais.  O artista examina-os “das peles 

mais inertes”, para posteriormente transformá-los em matéria artística: “que depois 

pinta em ebulição”. 

A abordagem poética desse segmento de “O sim contra o sim” revela o esforço 

crítico que o poeta imprime aos seus versos, pois, assim como observado nos segmentos 

anteriormente aqui apresentados de “O sim contra o sim”, os versos de Cabral, ao se 

referirem aos pintores Juan Gris e Jean Dubuffet, assumem uma significativa atitude 

crítica, já que o poeta se presta, de fato, a comentar aspectos referentes aos processos 

criativos dos pintores, estabelecendo, ao mesmo tempo, comparações entre eles, uma 

vez que coloca Miró ao lado de Mondrian e Gris junto a Dubuffet. Ainda como aspecto 

significativo nessa leitura crítica de Cabral, apresenta-se a manutenção de recursos 

estilísticos específicos da poética cabralina como a construção de uma linguagem “bem 

talhada” e a utilização de imagens bem definidas e dispostas em fluxo ordenado dos 

versos. 

 

3.3 João Cabral lê Vicente plural 

 

A inclinação intelectual, bem como a ambição de adentrar o ramo crítico, 

manifestam-se em João Cabral desde sua juventude, quando, na altura de seus 18 anos, 

começa a frequentar o círculo de intelectuais que se reuniam no Café Lafayette, em 

Recife, ao redor do crítico pernambucano Willy Lewin e, do já renomado artista, 

Vicente do Rego Monteiro (1899-1970). Segundo afirma Costa (2012), o modo mais 

reservado e sério de Cabral o conduzira, em meio àquela redoma de intelectuais, à 

análise e ao estudo crítico de diversas obras literárias. Assim, esse período, além de 

marcar o início da postura crítica do poeta, marca também o começo do estabelecimento 

de suas relações com outros artistas e outras linguagens. Essas relações se tornariam, 

mais tarde, caras à produção cabralina, uma vez que é possível encontrar vestígios delas 
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em diversos ensaios e poemas como os que foram dedicados a Vicente do Rego 

Monteiro. 

Por volta de 1930 e 1950, o artista recifense Vicente do Rego Monteiro viveu 

entre Recife e Paris. Na capital francesa, concluiu seus estudos em instituições de arte e 

aprimorou sua técnica em pintura. Do círculo de intelectuais e artistas franceses, 

Vicente extraiu, então, suas principais influências, embora carregasse, como 

característica de sua obra, tópicos especificamente brasileiros, tematizando a cultura 

indígena e ares da região nordeste do Brasil. A pintura de Vicente remonta aspectos 

vanguardistas próprios do futurismo e, principalmente, do cubismo ao apresentar um 

trabalho com traços geométricos bem definidos. Sua obra se encaixa, portanto, na arte 

considerada modernista, sendo, inclusive, exposta na conhecida Semana de Arte 

Moderna em 1922. 

A pintura de Vicente do Rego Monteiro foi também tematizada por João Cabral. 

A relação que se estabeleceu entre as obras desses artistas encontra traços comuns não 

só no fato de ambos serem conterrâneos, mas, talvez, sobretudo, no trabalho minucioso 

com as suas matérias de criação: Cabral, a palavra; Vicente, a imagem. Em poema 

publicado, originalmente em O engenheiro (1945), o poeta dedica versos ao pintor, 

revelando a relação entre os dois: 

  

A VICENTE DO REGO MONTEIRO 

 

Eu vi teus bichos 

mansos e domésticos: 

um motociclo 

gato e cachorro. 

Estudei contigo 

um planador, 

volante máquina, 

incerta e frágil. 

Bebi da aguardente 

que fabricaste, 

servida às vezes 

numa leiteira. 

Mas sobretudo 

senti o susto 

de tuas surpresas. 

E é por isso 

que quando a mim 

alguém pergunta 

tua profissão 

não digo nunca 

que és pintor 

ou professor 
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(palavras pobres 

que nada dizem 

de tais surpresas); 

respondo sempre: 

— É inventor, 

trabalha ao ar livre 

de régua em punho, 

janela aberta 

sobre a manhã 

  (MELO NETO, 2008, p. 56). 

 

Na presente configuração, Cabral dedica um poema composto por uma única 

estrofe e 31 versos ao pintor Vicente do Rego Monteiro. O título denuncia o 

direcionamento dos versos e justifica a própria abordagem que é utilizada pelo poeta: a 

sua relação com o pintor. No encadeamento dos versos, aspectos dessa relação, que se 

aparenta em um nível de intimidade bastante notório, são revelados a partir de uma 

construção tipicamente cabralina, observemos: 

 

Eu vi teus bichos 

mansos e domésticos: 

um motociclo 

gato e cachorro. 

  (MELO NETO, 2008, p. 56). 

 

Já nos primeiros versos, o nível de intimidade, anteriormente mencionado, é 

revelado quando o poeta versa sobre os bichos domésticos do pintor. Ora, 

compreendendo os versos em fôlego denotativo, pode-se ponderar o fato de Cabral ter 

realmente conhecido tais “bichos”, dado o vínculo existente entre ele e Vicente. No 

entanto, mesmo no nível de conotação, a imagem dos “bichos domésticos” (um 

motociclo/gato e cachorro) tenta situar o grau de camaradagem que o poema evoca, 

podendo até mesmo estar se referindo a algumas das telas do pintor, nas quais se tem 

representados animas domésticos como gatos e cachorros, observáveis em: 
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Figura 14: Vicente do Rego Monteiro, “O menino e os bichos”, 1925 

Fonte: <http://www.patriciatenorio.com.br/?p=4676> Acesso em nov. 2016 

 

 

      Figura 15: Vicente do Rego Monteiro, Deux Chats, 1950  

         Fonte: < http://www.artnet.fr/artistes/vicente-do-rego-monteiro/deux-chats-_wPk3ZGt8hB8L-

fEr4EYtQ2> Acesso em nov. 2016. 

 

Na continuidade do poema, os versos confirmam de tal modo aspectos que se 

referem diretamente à vida do pintor:  

 

Estudei contigo 

um planador, 

volante máquina, 

incerta e frágil. 

Bebi da aguardente 

que fabricaste, 
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servida às vezes 

numa leiteira. 

(MELO NETO, 2008, p. 56). 

 

A partir desse ponto, Cabral, de fato, poetiza particularidades referentes à 

biografia de Vicente como, por exemplo, a capacidade inventiva do pintor que, em certa 

altura, devido à sua paixão e desenvoltura com engenharia mecânica, construiu um 

planador. Assim, é possível conceber os versos “Estudei contigo/um planador/volante 

máquina/incerta e frágil” também em um fluxo denotativo, considerando a familiaridade 

do próprio Cabral em relação aos assuntos referentes à engenharia, já que seu projeto 

poético se baseava em princípios desse campo. Outro aspecto relevante que se revela 

também como um dado biográfico está posto nos versos “Bebi da aguardente/que 

fabricaste”. Como uma das muitas ocupações do pintor, destaca-se a sua peculiar 

dedicação ao ramo de produção de aguardente. Por volta da década de 1930, o pintor, 

após comprar o engenho Várzea Grande, passa a se dedicar à fabricação da aguardente 

Gravatá. O empreendimento não prosperou, no entanto, a marca de sua cachaça foi 

imortalizada nos versos de Cabral em “Morte e vida severina”: 

 

Minha pobreza é tal 

que pouco tenho a dar 

dou da aguardente que o pintor Monteiro 

fabricava em Gravatá 

(MELO NETO, 2008, p. 173). 

 

Além de exímio artista, Vicente do Rego Monteiro se destacou no cenário 

pernambucano como importante agitador cultural, promovendo, constantemente, 

reuniões na casa em que alugara em Recife, mais tarde transformada em um reduto de 

encontro de diversos artistas que se reuniam ali, não apenas ansiosos por discutir e 

produzir arte, mas também por degustar a famosa cachaça fabricada pelo pintor. Como 

resultado dessas reuniões, tem-se a elaboração da ideia para o histórico I Congresso de 

Poesia do Recife, realizado em 1941, que contou com participação de jovens poetas a 

exemplo de Lêdo Ivo, Willy Levin e o próprio João Cabral. 

A essa altura, tem-se como aspecto notório que a relação entre Cabral e 

Monteiro foi, de fato, construída em caracteres íntimos, reveladores de uma estreiteza 

que no segmento do poema é aprofundada. Quando o poeta confessa ter sentido o susto 

das surpresas do pintor, está, na verdade, limitando esse grau da ligação entre ambos, já 

que para sentir tal susto é pressuposta, necessariamente, a existência de certa conexão.  
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Tal conexão, então, é legitimada no poema a partir dos versos que se dirigem ao pintor 

revelando traços biográficos. No entanto, o poema parece querer revelar ainda outra 

mensagem: 

E é por isso 

que quando a mim 

alguém pergunta 

tua profissão 

não digo nunca 

que és pintor 

ou professor 

(palavras pobres 

que nada dizem 

de tais surpresas); 

respondo sempre: 

— É inventor, 

trabalha ao ar livre 

de régua em punho, 

janela aberta 

sobre a manhã. 

   (MELO NETO, 2008, p. 56). 

 

A construção cabralina aqui é bastante perspicaz. O poeta dá início ao poema 

remontando diversos aspectos de sua relação com o pintor para depois transmitir ou 

mesmo chamar atenção para aquilo que sua percepção sempre pontuou: a multiplicidade 

de Vicente do Rego Monteiro. O poeta por ter, de fato, conhecido o pintor, não o 

considerava apenas como um artista visual, devido às diversas outras ocupações as 

quais Vicente dedicou boa parte de seu tempo, além da pintura e da docência: “E é por 

isso/que quando a mim/alguém pergunta/tua profissão/não digo nunca/que és pintor/ou 

professor/ (palavras pobres/que nada dizem/de tais surpresas)”.  

De fato, considerar Vicente somente a partir dessas duas categorias seria limitar 

muito a sua envergadura a outras atividades, pois ele também desenvolveu trabalhos 

como figurinista e tradutor, ganhou diversos concursos de danças de salão, lançou-se 

como piloto de corrida, chegando até mesmo a disputar na França, em 1931, o Grand 

Prix do automóvel e, como poeta, publicou seus primeiros versos em obra intitulada 

“Poema de bolso”, datado de 1941. Por essa multiplicidade de funções e atividades, 

Cabral não o enquadrou em determinado ofício, preferindo, de tal modo, referir-se ao 

artista por meio de sua capacidade inventiva: “respondo sempre:/– é inventor”, 

ampliando, assim, o universo composto por Vicente. Universo que, por sua vez, por 

tamanha multiplicidade consolida-se como essa espécie de “janela aberta/sobre a 

manhã”.  
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Assim, João Cabral versa sobre sua relação com o pintor em “A Vicente do 

Rego”, revelando-se conhecedor de aspectos pessoais da vida do artista. Todavia, no 

poema analisado a seguir, percebe-se que Cabral é conhecedor também da obra 

pictórica do artista, já que se presta a comentar uma de suas telas em fluxo interpretativo 

que se revelará caro à análise aqui empreendida. Consideremos, desse modo, “A 

paisagem zero”, poema do livro O engenheiro (1945) sobre a obra do pintor recifense 

Vicente do Rego Monteiro: 

 

 A Paisagem Zero 

 (pintura de Monteiro, V. do R.) 

    

A luz de três sóis 

ilumina as três luas 

girando sobre a terra 

varrida de defuntos. 

Varrida de defuntos 

mas pesada de morte: 

como a água parada, 

a fruta madura. 

Morte a nosso uso 

aplicadamente sofrida 

na luz desses sóis 

(frios sóis de cego); 

nas luas de borracha 

pintadas de branco e preto; 

nos três eclipses 

condenando o muro; 

no duro tempo mineral 

que afugentou as floras. 

E morte ainda no objeto 

(sem história, substância, 

sem nome ou lembrança) 

abismando a paisagem, 

janela aberta sobre 

o sonho dos mortos. 

(MELO NETO, 2008, p. 44). 

 

O poema em questão faz referência direta, a começar pelo título, à pintura do 

artista recifense Vicente do Rego Monteiro “Paisagem Zero”.  
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Figura 16: Vicente do Rego Monteiro, “Paisagem Zero”, 1943 

Fonte: < http://anamahler.com/simplicidade-e-sofisticacao/mondrian-grid/> Acesso em set. 

2016. 

 

 

De modo bastante semelhante aos outros poemas analisados até aqui, Cabral 

inicia sua abordagem descrevendo elementos presentes na tela, como pode ser 

observado nos seguintes versos: 

 

A luz de três sóis 

ilumina as três luas 

girando sobre a terra 

                                         (MELO NETO, 2008, p. 43). 

 

 

“Paisagem Zero” (figura 16) é preenchida, desse modo, por uma série de ícones 

que remontam, representativamente, a luz de três sóis que, nos limites da tela de Vicente 

do Rego, iluminam as três luas, apontadas para a figura de um globo terrestre. O 

emprego da descrição se acentua durante o desenvolvimento do poema que, por sua vez, 

pode ser lido tanto pela sua construção por meio de formas geométricas como pelo seu 

nível de abstração e fluxo surrealista. Ao versar sobre “três eclipses condenando o 

muro”, o poeta está claramente descrevendo o que na tela (figura 16), tem-se exposto 

enquanto realidade pictórica: três círculos, em tons de preto, dispostos em um plano fixo 

do lado direito da tela. 
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No entanto, na continuidade do poema, deve-se considerar que a abordagem 

poética passa da descrição para a expressão do impacto do quadro sobre o poeta, por 

exemplo, quando se tem estabelecida referência à figura da morte e dos defuntos sobre a 

terra: 

girando sobre a terra 

varrida de defuntos. 

Varrida de defuntos 

mas pesada de morte    

Varrida de defuntos 
mas pesada de morte: 

como a água parada, 

a fruta madura. 

Morte a nosso uso 

aplicadamente sofrida 

na luz desses sóis 

(frios sóis de cego) 

(MELO NETO, 2008, p. 43). 

                                        

A interpretação de Cabral se dá pela fusão de elementos materiais da tela (a 

saber, por exemplo, as já mencionadas figuras das luas e dos eclipses) e aspectos 

próprios da perspectiva de compreensão do poeta, como a alusão ao espectro da morte, 

que parece no poema abismar a paisagem zero e se firmar, abaixo da luz dos três sois e 

das três luas, como única certeza numa terra que se apresenta “varrida de defuntos”. 

Considerando esse aspecto, a partir desse ponto, a complexidade do poema deve 

ser analisada se levando em consideração aquilo que concebemos como uma análise, 

que se revela disposta com um entusiasmo descritivo, mas que se fixa também como 

atitude relevantemente crítica, pois o poeta, além de descrever, parece querer remontar 

recursos estilísticos como as cores utilizadas na tela. Ao versar sobre a luz fria dos sóis 

de cego, o poeta parece se referir à predominância de cores frias na tela, além do jogo 

de sombras e luz que produz os reflexos confirmados pelas repetições de imagens 

simétricas:  

 

 

pintadas de branco e preto; 

nos três eclipses 

condenando o muro; 

no duro tempo mineral 

que afugentou as floras. 

E morte ainda no objeto 

(sem história, substância, 

sem nome ou lembrança) 

abismando a paisagem, 
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janela aberta sobre 

o sonho dos mortos. 

                                         (MELO NETO, 2008, p. 44). 

 

Na leitura de Cabral, a “Paisagem Zero” intenta representar determinada visão 

apocalíptica. A visão de uma terra varrida de defuntos, mas abismada pelas luzes frias 

dos três sóis é, na verdade, construída para expressar um cenário caótico. O título da tela 

sugere uma paisagem de nada, uma paisagem zero, na qual o “duro mineral” já 

afugentou as floras e tudo que ainda paira por sobre a terra é a morte. Não há história, 

nem substância, nome ou lembrança, só o abismo de um panorama trágico.  

Desse modo, o poema “Paisagem zero” se fixa como uma leitura apreciativa, 

sem dúvida, mas, no entanto, não beira o caráter elogioso, uma vez que Cabral poetiza 

remontando, minimamente, aspectos da tela em questão. O poema, nesse sentido, é mais 

uma evidência do fluxo crítico através do qual Cabral submeteu parte de sua obra. 

Sendo assim, como já observado em “A André Masson”, Cabral transfere para o 

nível linguístico a estética pictórica de Masson, como faz também, em um grau mais 

acentuado, em “A Paisagem Zero”, no sentido de que seus versos se prestam, nesse 

poema, a interpretar a experiência apreciativa do poeta. Já em “O sim contra o sim” é 

discutido o processo criativo de dois pintores, bem como a instrumentalização de suas 

práticas e aspectos dispares e similares de suas inclinações artísticas.  

A análise aqui apresentada corrobora, então, a atitude crítica que João Cabral 

apresenta em alguns de seus poemas. Tematizando ora obras pictóricas ora seus 

pintores, o poeta utiliza recursos linguísticos bastante representativos para se aventurar, 

analiticamente, entre os limites estéticos de outra linguagem artística, conseguindo 

marcar assim o seu fazer-poético a partir de um nível de singularidade inventiva e 

analítica bastante singular. 
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Considerações Finais 

 

O início do século XX assistiu a revoluções e agitações artísticas bastante 

acentuadas, principalmente, no continente europeu. No que diz respeito à poesia, os 

movimentos vanguardistas propuseram uma série de mudanças que desestabilizaram a 

ordem tradicional. Como herança dessas novas técnicas, bem como das novas 

concepções do objeto poético, processa-se uma quebra de fronteiras entre os limites 

artísticos. O poema visual, por exemplo, pauta-se, nesse sentido, como exemplo dessa 

interação, em um nível de amalgamação entre diferentes linguagens. As novas 

configurações poéticas e as quebras de fronteiras entre as artes evocaram um diálogo, 

sobremaneira descompassado com a crítica, de modo que desse impasse surgem 

elementos passíveis de discussão como a própria relação interartística no interior de 

diversas obras.  

Para além do que se estabeleceu de diferença em relação às novas 

transformações no campo poético, destaca-se o empenho teórico/crítico adotado por 

alguns artistas modernistas no Brasil, seja em relação às suas próprias produções ou 

mesmo em relação às produções de seus pares. Com as propostas, por vezes, radicais da 

poética moderna a partir de 1922, tornou-se necessária a participação dos próprios 

artistas no processo de leitura e concepção das obras, pois, à luz das teorias tradicionais, 

revelou-se contraproducente ou praticamente impossível interpretá-las em relação à sua 

materialidade e impacto social. De tal modo que pintores, poetas e outros se 

aventuraram no campo da crítica, seja pela análise, proposição de manifestos ou 

comentário às obras que eram produzidas à época.  

Pode-se considerar, então, que as artes visuais e verbais, bem como a poesia, 

adquiriram novos contornos com proposições modernas. Nesse sentido, a noção de 

“artista” também reivindicou novo estatuto, pautando, dessa maneira, uma 

multiplicidade de funções. Por isso, tornou-se cada vez mais comum que poetas 

adentrassem campo crítico em um fluxo teórico bastante definido. Na poética moderna, 

os americanos Ezra Pound (1885-1972) e T. S. Eliot (1888-1965), além de figurarem 

como expoentes do modernismo, desenvolveram relevantes trabalhos críticos.  

A presente pesquisa buscou tratar, especificamente, da poesia de João Cabral de 

Melo Neto (1920-1999) que dialoga com a pintura. Para tanto, foi necessário evocar o 
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caminho percorrido pela correlação entre ambas as artes, buscando, dessa forma, 

compreender as similitudes dessa aproximação. 

A questão da relação entre a pintura e a poesia é antiga, como vimos, e 

provocou, desde a Antiguidade, diversos debates sobre a natureza desse diálogo. 

Concebidas como “artes irmãs” no mundo antigo, as duas linguagens artísticas se 

mantiveram próximas em toda história da arte. Se por um lado diversos pintores 

produziram a partir de textos poéticos, como é o caso de Sandro Botticelli (1445-1510), 

por outro, uma variedade de poetas tematizou obras pictóricas. No Brasil, por exemplo, 

citamos além de João Cabral, o poeta Murilo Mendes (1901-1975) que estabeleceu, em 

sua obra, afinidade com a pintura surrealista de Ismael Nery (1900-1934). 

Nossa discussão, ao estudar a poesia de João Cabral, insere-se no campo dos 

Estudos Interartes, área voltada à compreensão dessas relações entre linguagens 

diversas. No entanto, pelo caráter interdisciplinar de nossa abordagem, destacamos 

também, nesse limiar, a importância da Literatura Comparada e do embasamento da 

Estética Comparada, pois, como disciplinas específicas, contribuíram significativamente 

na concepção dos nossos objetos de investigação. 

A partir, então, da análise de alguns poemas de João Cabral, nos quais tematiza 

ora obras pictóricas ora o processo criativo de alguns pintores, tornou-se evidente o 

esforço crítico empreendido pelo poeta. Ao abordar, por exemplo, obras de pintores, o 

poeta pernambucano foca sua composição no processo criativo dos mesmos, explorando 

as características estéticas de cada um e, até mesmo, estabelecendo semelhanças e 

diferenças entre elas. Constamos, ainda, que a construção poética nesses poemas se dá 

através de um processo de, em um primeiro momento, descrição dos materiais (écfrase) 

para, em seguida, serem discutidos e analisados elementos das telas. 

No entanto, destacamos ainda que o ato crítico cabralino se afasta de qualquer 

elogio fácil. Em seu lugar, o poeta desenvolve (semelhante a um crítico de arte, 

preocupado em refletir sobre a obra) uma abordagem mais denotativa e direta, traço 

bastante peculiar ao autor de Serial. Todavia, se os poemas cabralinos, ao tratarem de 

obras pictóricas, seguem um fluxo mais interpretativo, podemos destacar que a 

experiência apreciativa, conduzida pelo cerne do poema, não cataloga apenas a sua 

interpretação, mas também se pauta de modo crítico ao indicar, por meio de 

transferências metafóricas, elementos da estética de determinado artista.  

Ao tecer críticas no interior de seus poemas, Cabral, assim como outros poetas, a 

exemplo de Augusto e Haroldo de Campos, assinalou um viés bastante distinto na 
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poética brasileira moderna. O poeta-engenheiro desenvolveu, conscientemente, um 

nível crítico a uma parte de sua poesia, determinando, desse modo, um tipo específico 

de configuração poética em torno de, no mínimo, dois discursos, o poético e o crítico.  

É interessante notar, ainda, que nesse tipo de poesia se tem amalgamadas duas 

das grandes paixões do poeta: a pintura e a crítica de arte. O desejo de Cabral de realizar 

crítica não se concretiza de forma tradicional, apresenta-se nos seus versos de modo 

bastante particular, aspecto ainda em aberto, a ser, ainda mais, problematizado pelos 

estudos comparatistas.  

A influência do campo pictórico na poética de João Cabral está posta de maneira 

ampla ao longo de sua obra, já que desde sua estreia, em 1942, com Pedra do sono, 

tem-se firmada, em poema intitulado “A André Masson”, referência à estética do pintor 

francês. Seguindo o percurso das publicações do poeta, o diálogo com a linguagem da 

pintura se intensifica, ainda mais, em suas obras posteriores, a exemplo de Museu de 

tudo (1975) e Poesia crítica (1982). Ressaltamos, nessa altura, a própria relevância do 

título de Poesia crítica, pois ele sinaliza e comprova a nossa hipótese em relação à 

abordagem crítica do poeta. 

Verificamos, ainda, que Cabral, ao se voltar à pintura poetizou, de fato, 

criticamente, seja através do levantamento de aspectos concernentes a determinados 

movimentos estéticos ou mesmo no tratamento dos processos criativos de diferentes 

pintores. Averiguamos, também, que as configurações poéticas que apresentam tal viés 

crítico são construídas a partir de um expressivo tom reflexivo, pois parece ser aplicada 

aos versos certa atitude teórica sobre a qual o próprio poeta se debruçou, por exemplo, 

no ensaio a respeito de Joan Miró.  

Em “A André Masson”, constatamos uma espécie de transferência do nível 

pictórico para o linguístico, já que se tem remontada a estética de Masson. Ao fazer 

referência a aspectos próprios das telas do pintor francês, Cabral constrói sua 

abordagem crítica através de um enfoque descritivo bastante definido.  Já em “O sim 

contra o sim” é focalizado o processo criativo de quatro diferentes pintores. O poeta 

versa sobre aspectos referentes às práticas de criação e até mesmo se reporta aos 

instrumentos utilizados pelos artistas, estabelecendo certo tipo de comparação entre as 

diferentes composições.  

Por outro lado, nas configurações “A Vicente do Rego Monteiro” e “A Paisagem 

Zero”, referindo-se ao pintor recifense Vicente do Rego Monteiro, o poeta oferece uma 

leitura de caráter apreciativo sem permitir, no entanto, que os seus versos exprimam 
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algum nível elogioso. A leitura interpretativa em “A Paisagem Zero”, por exemplo, 

pauta o conceito retórico da écfrase como recurso estético. A partir da possibilidade 

transcriativa da descriptio, o poeta alude elementos da tela a qual faz referência, mas, ao 

mesmo tempo, pauta-se subjetivamente revelando em sua abordagem aquilo que sua 

própria compreensão apreendeu.  

As análises corroboram, assim, a atitude crítica que Cabral apresenta em seus 

poemas. Ao tematizar aspectos referentes ao campo pictórico, seja o processo de criação 

de alguns pintores ou mesmo algumas telas, o poeta utiliza recursos linguísticos 

bastante representativos, a exemplo da exploração de certo nível denotativo de 

linguagem, para se fixar, reflexivamente, entre os limites estéticos de uma linguagem 

artística diferente. Por fim, constamos que as produções cabralinas, cujas referências 

remontam ao campo pictórico, revelam, de fato, uma atitude crítica em processo. 

Portanto, Cabral configura a atmosfera de seus poemas como espaços suscetíveis à 

atuação de seu empenho analítico em relação à pintura.  
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