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1Exceção: Bernanos, que 

se dizia escritor de sala de 

jantar 

Por que é o mesmo o pudor 

de escrever e defecar? 

Não há o pudor de comer, 

de beber, de incorporar, 

e em geral tem pudor 

quem pede do que quem dá. 

Então por que quem escreve, 

se escrever é afinal dar, 

evita gente por perto 

e procura se isolar? 

 

Escrever é estar no extremo 

de si mesmo, e quem está 

assim se exercendo nessa 

nudez, a mais nua que há, 

tem pudor de que outros vejam 

o que deve haver de esgar, 

de tiques, de gestos falhos, 

de pouco espetacular 

na torta visão de uma alma 

no pleno estertor de criar. 

 

(Mas no pudor do escritor 

o mais curioso está 

em que o pudor de fazer 

é impudor de publicar: 

com o feito, o pudor se faz 

se exibir, se demonstrar, 

mesmo nos que não fazendo 

profissão de confessar, 

não fazem para se expor 

mas dar a ver o que há.) 
 

João Cabral de Melo Neto 

 

 
1 Museu de tudo, 2009, p.139.  



 
 

RESUMO 

 

Museu de tudo, livro de João Cabral de Melo Neto publicado em 1975, apresenta uma 

contradição logo no título. Como aborda Secchin (2014), há um paradoxo entre a 

seletividade esperada de um museu e a variedade temática apresentada nos poemas. 

Dentre os assuntos, é possível perceber que há uma forte presença da memória e 

considerações sobre o tempo. Para Senna (1980), a memória permeia a obra cabralina e 

se adensa gradativamente. O século XX, justamente, é marcado pela emergência da 

memória como uma preocupação constante na produção artística e literária. Assim, nos 

interessa revisitar a poética de João Cabral a partir do novo fôlego proporcionado pela 

contemporaneidade e investigar como tempo e memória se fabricam em Museu de tudo 

não apenas como temas, mas como forças que atravessam o livro. De maneira conjunta, 

investigamos os poemas sob a perspectiva dos procedimentos estéticos que apontam para 

um “lirismo reticente” (PEIXOTO, 1983) e uma personalização poética mais explícita 

com relação às obras anteriores do autor. A partir daí, recorremos a Friedrich (1978) para 

examinar a constituição da lírica na modernidade e as suas reverberações ao longo do 

século. Nesse mesmo movimento em que Cabral cria as bases de uma desdogmatização 

no livro de 1975, o autor constitui uma indiscernibilidade entre instâncias objetiva e 

subjetiva, de modo que as fronteiras entre um polo e outro não podem ser mais 

determinadas. Essa dificuldade de organização de limites consiste na consequência de 

uma relação permeada pela percepção atenta, designada por Bergson (2010), e que 

empreende o acesso a diferentes camadas da memória e do real.        

 

Palavras-chave: Memória. Tempo. Poesia brasileira. João Cabral de Melo Neto. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Published by João Cabral de Melo Neto in 1975, Museu de tudo presents a contradiction 

in its title. As Secchin (2014) discusses, there is a paradox between the expected 

selectivity of a museum and the variety of themes presented by the poems. Among all the 

subjects, it is possible to perceive that there are a strong presence of memory and 

considerations about time. For Senna (1980), memory passes through all the work of 

Cabral and it is gradually increased. The twentieth century, precisely, is marked by the 

emergence of memory as a constant concern in artistic and literary production. This way, 

we are interested in revisiting João Cabral's poetics from the new breath provided by 

contemporaneity and in investigating how time and memory are constructed in Museu de 

tudo, not only as themes, but as potencies across the book. We also investigate the poems 

from the perspective of aesthetic procedures that point out to a “reticent lyricism” 

(PEIXOTO, 1983) and to a more explicit poetic personalization in comparison to the 

author's previous works. Consequently, we resort to Friedrich (1978) to examine the 

constitution of the lyricism in modernity and its reverberations throughout the century. In 

the same movement in which Cabral creates the basis for an alleged subversion of its own 

principles, the author also constitutes an indiscernible identification between objective 

and subjective instances. The difficulty in organizing these borders emerges as 

consequence of a relation permeated by attentive perception, designated by Bergson 

(2010), which provides access to different layers of memory and reality. 

 

Keywords: Memory. Time. Brazilian poetry. João Cabral de Melo Neto. 
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INTRODUÇÃO: Considerações iniciais sobre a poética cabralina 

 

Na segunda metade do século XX, viu-se surgir um interesse crescente pelo tema 

da memória. Para o autor alemão Andreas Huyssen, ocorreu a emergência da memória 

como uma preocupação cultural e política (HUYSSEN, 2000, p. 9). Ele salienta que, se 

nas primeiras décadas do século XX havia a predominância de um discurso que se voltava 

para o futuro – repercutindo nas artes em geral –, que valorizava a técnica e a chamada 

modernização, os anos finais do período em questão trouxeram os tempos de outrora 

como foco da produção cultural. 

De acordo com Huyssen, essa eclosão esteve relacionada a determinadas 

disputas que se deram nesse terreno da memória e que, por sua vez, se estendem à 

contemporaneidade. Disputas, inclusive, constitui uma palavra-chave para entender a 

importância da memória atualmente. Por exemplo, há conflitos de narrativas sobre 

processos históricos em diversos contextos: seja na África do Sul e o legado de 

segregação do Apartheid, seja no Leste Europeu sobre as consequências da atuação da 

União Soviética na região. Esse acúmulo de entendimento de uma memória fragmentada, 

que não é neutra nem estável, constitui um ponto de partida oportuno para revisitar a obra 

de João Cabral de Melo Neto. Mais especificamente, o livro Museu de tudo (1975).  

Nesse sentido, este trabalho visa investigar a interface da memória com a 

literatura para entender como tempo e memória se articulam com a escrita poética. Para 

tal, um dos conceitos fundamentais para nossas formulações constitui o de percepção 

atenta, desenvolvido pelo filósofo Henri Bergson. Essa ideia parte do pressuposto de que 

camadas mais profundas do real e da memória podem ser acessadas no momento de 

suspensão de uma ação, ou seja, quando uma resposta não se apresenta na sequência de 

um estímulo do mundo material. 

João Cabral, precisamente, costuma ser lembrado como um artista que 

estabeleceu uma relação diferenciada com os objetos. Para o crítico literário João 

Guilherme Merquior (2013), por exemplo, o poeta exercita essa percepção cuidadosa com 

as coisas ao redor. O autor carioca chama essa capacidade cabralina de raio-x: 

“Radiografia, como penetração do mais interior, do menos epidérmico, da alma mesma 

das coisas que se esconde, e que o poeta arrasta ao claro com sua retina de microscópio” 

(MERQUIOR, 2013, p. 118). 
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Uma perspectiva muito utilizada para destrinchar os poemas de Cabral consiste 

em partir dos preceitos de racionalidade e lucidez. O próprio poeta, que admirava a 

arquitetura, contribuía para fomentar esse molde de leitura ao dar declarações em 

entrevistas em que reiterava esses valores. A precisão na composição dos versos e na 

lógica interna dos próprios livros permitiram uma comparação do escritor a um 

matemático. 

Essa demarcação realizada pelo poeta tem o objetivo de promover uma 

diferenciação dos procedimentos que eram interpretados como característicos da arte 

romântica. Avessa aos sentimentalismos e a uma prática confessional, a poética cabralina 

se construiria como uma engenharia de versos, o que de início não exclui uma expressão 

de subjetividade. Em prefácio à edição de Museu de tudo, o poeta Lêdo Ivo reforçou esse 

posicionamento: 

Aos poetas que voam, e são os condores e águias românticos, 

planando airosa e desembaraçadamente nos céus mais altos, ou aos que 

nadam, como os harmoniosos cisnes simbolistas ou parnasianos, João 

Cabral preferia confessadamente os poetas que são como as galinhas, e 

não saem do chão cotidianamente pisado e bicado – e se inclui nessa 

espécie rasteira. (IVO, 2009, p. 15) 

 

Parte significativa da investigação da poesia cabralina pela crítica se concentrou 

no período que abrange de Pedra do sono (1942) a A educação pela pedra (1966), período 

em que o próprio Cabral afirma ser o de maior “lucidez”. Correia (2010) aponta que as 

obras que datam posteriormente a Museu de tudo, que apresentam uma produção teórica 

mais escassa, teriam a marca da memória. Vale acrescentar que “[...] é mais do que 

plausível que, ao entrar na casa dos cinquenta anos, o universo da memória aflorasse 

justamente no quadrante de livros que se constitui a partir da década de 1970” 

(CORREIA, 2010, p. 119). 

Em entrevista aos Cadernos de Literatura Brasileira, do Instituto Moreira 

Salles, Cabral afirmara: “Minha poesia é um esforço de presentificação, de coisificação 

da memória”2. Dessa forma, o autor confessava um empenho de rememoração presente 

em sua elaboração poética. Essa memória, que atravessa a escrita, é diferente da 

mnemotécnica e da vinculação a uma ideia de armazenamento. Aqui, entendemos 

 
2 Cadernos de Literatura Brasileira, nº 1, março de 1996, p. 31. 
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memória como o conceito de recordação de Assmann (2011), que não está relacionado a 

um recipiente protetor da ação do tempo, mas sim, como uma força fundamentada na 

imanência, “uma energia com leis próprias” (ASSMANN, 2011, p. 34). Nesse raciocínio, 

o esquecimento deixa de ser oposição à memória para ser cúmplice. 

Essa compreensão de memória enquanto potência começa a ter preponderância 

nos estudos filosóficos a partir do século XVIII com Giambattista Vico. O filósofo 

italiano libertou a memória do contexto retórico e a recolocou em uma dimensão 

antropológica, ou seja, como uma característica intrínseca aos seres humanos. A 

modernidade e o Iluminismo europeus contribuíram para essa desvalorização da memória 

enquanto arte da retórica – e consequentemente da memória como uma técnica para 

decorar (ASSMANN, 2011, p. 101). 

Dessa forma, compreendemos a memória como uma força, no sentido de algo 

que mobiliza o não-linguístico, que atravessa a escrita poética. De modo que pensar João 

Cabral somente sob o paradigma da razão, como já alertara Lêdo Ivo (2009), significa um 

estudo que não contemplaria toda a dimensão artística do poeta: “A meus olhos, quem 

enxerga e festeja em João Cabral de Melo Neto o poeta do cultivo do deserto e do pomar 

às avessas, o aluno da pedra e o lúcido artífice da forma severa do vazio vê somente meio 

João Cabral” (IVO, 2009, p. 19).  

O poeta e ensaísta alagoano também chama atenção para um vínculo entre 

Cabral e os poetas do fin de siècle francês. Essa intertextualidade é possível de se 

investigar sob a chave da autorreflexão. Um dos caminhos para entender essa tradição de 

se refletir matematicamente sobre a obra pode remeter a Edgar Allan Poe, uma das 

principais leituras de Charles Baudelaire. Lêdo Ivo aponta: “A organização do poema, 

sua forma e estrutura constituíam para Cabral verdadeira obsessão, e de tal modo que a 

metapoesia, [...] que se prolifera no lirismo ocidental desde Mallarmé, atravessa 

insistentemente a sua obra” (IVO, 2009, p. 16). 

Recuperar as concepções poéticas dos franceses, a partir de Friedrich (1976), se 

configurou como essencial para entender a fabricação poética de João Cabral. Por 

exemplo, a ideia de produzir uma poesia considerada “impessoal” encontra raízes nos 

artistas modernos e foi sintetizada por Friedrich sob a alcunha de despersonalização, no 

caso de Baudelaire, ou desumanização, nos poemas de Mallarmé. Essa aproximação entre 

os poetas se dá de maneira mais profícua a partir do movimento que percebe 

conjuntamente afinidades e cisões, de modo a não reforçar uma interpretação de filiação 
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autômata. A crítica a arroubos sentimentalistas que lhes são comuns – Friedrich ressalta 

que a poética baudelairiana tem como princípio “neutralizar o coração pessoal” (1976, p. 

37) – resulta, no entanto, em traços divergentes no que tange à experiência com a 

linguagem, como será possível observar ao longo do trabalho.  

A atitude de Cabral de produzir uma obra literária que privilegia o trabalho e 

atenção aos objetos, em detrimento da inspiração romântica, constitui mecanismo 

importante para entender a expressão de subjetividade do poeta em Museu de tudo. Como 

veremos, esse processo está diretamente implicado na relação com os objetos no mundo, 

a tal ponto que as fronteiras entre o “eu” e as coisas já não se apresentam tão nítidas.  

A partir dessa interação, a experiência com o tempo também ganha contornos 

singulares. Podemos afirmar que o tempo da poesia se configura de maneira outra. Não 

se trata de uma linguagem afeita aos ditames práticos, úteis, de um mundo pautado por 

interesses comerciais. Para o sociólogo Michael Löwy (2005), antes da consolidação do 

capitalismo, existiam outras relações com o tempo.    

A civilização industrial/capitalista é dominada, de maneira crescente 

desde o século XIX, pelo tempo do relógio de bolso ou de pulso, 

passível de uma medida exata e estritamente quantitativa. As páginas 

de O Capital são cheias de exemplos terríveis da tirania do relógio sobre 

a vida dos trabalhadores. Nas sociedades pré-capitalistas, o tempo era 

carregado de significados qualitativos que foram progressivamente 

substituídos, durante o processo de industrialização, pelo tempo único 

do relógio de pulso. (LÖWY, 2005, p. 125) 

 

O relógio, dessa maneira, representa um símbolo para esse tempo considerado 

puramente mecânico, quantitativo, sempre igual a si mesmo. Na tese XV do ensaio “Sobre 

o conceito da História”, Walter Benjamin (2018) mostra que uma das principais 

preocupações dos processos revolucionários constitui em fazer parar essa experiência 

temporal pautada em um fluxo homogêneo e acumulativo, afinal, para o autor, esse tempo 

do progresso é também o tempo da barbárie. Lembra o filósofo ao descrever o levante de 

julho de 1830: “Chegada a noite do primeiro dia de luta, aconteceu que, em vários locais 

de Paris, várias pessoas, independentemente umas das outras e ao mesmo tempo, 

começaram a disparar contra os relógios das torres” (BENJAMIN, 2018, p. 18). 

Dado o exposto, no capítulo I estabelecemos um diálogo com autores 

importantes da fortuna crítica cabralina. Marta Peixoto (1983) e Marta de Senna (1980) 
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constituem vozes importantes para entender o local de Museu de tudo no âmago das 

produções do poeta. Além, é claro, procuramos articular e poética do autor com a teoria 

da memória, de maneira a recorrer às diferenças de entendimento sobre a rememoração 

em autores como Halbwachs (2006), Bergson (2010), Benjamin (2017, 2018) e Huyssen 

(2000, 2014). Também apresentamos o traço de “incerteza” que permeia a obra de Cabral, 

de modo a indicar o caminho para uma crítica que busca a outra “metade” do poeta, para 

retomar a preocupação de Lêdo Ivo (2009).  

O capítulo II recupera os postulados da arte moderna a partir dos escritos de 

Friedrich (1976). O teórico literário apresenta conceitos que foram importantes para o 

mundo artístico ocidental a partir da segunda metade do século XIX e que reverberaram 

na poesia do século seguinte. Também propomos a discussão do que era entendido como 

arte romântica – de que Cabral sempre procurou se diferenciar – a partir da abordagem 

de Jobim (1992, 1999) sobre autoria e originalidade. Para finalizar essa parte, abordamos 

a concepção de Bergson sobre percepção e a sua relação com a memória. 

O capítulo III prossegue as formulações sobre subjetividade iniciadas no capítulo 

anterior, agora com foco na “desumanização” proposta por Mallarmé. A partir daí, 

procuramos entender a composição conjunta dos objetos na personalização poética, a tal 

ponto que ocorre uma indiscernibilidade nas fronteiras e uma tentativa de experiência 

aprofundada com o tempo e a memória. 
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1. TEMPO E MEMÓRIA NO MUSEU DE JOÃO CABRAL 

 

Tempo e memória constituem dois tópicos que não se esgotam em uma discussão 

filosófica. Afinal, esses problemas se relacionam a questões fundamentais da vida 

humana e são objetos de discussão há muitos anos. Por exemplo, o tempo forma uma 

realidade em si ou ele se configura a partir de uma relação - que nós captamos - entre a 

matéria? A memória, por sua vez, consiste em uma regressão do presente ao passado ou 

em um progresso do passado ao presente? Qual é a relação da escrita e, sobretudo, da 

escrita poética com essas questões? Este trabalho está longe de fornecer respostas 

acabadas e de se pretender à construção de consensos, mas, sim, procura elaborar-se com 

essas indagações e a partir delas. 

Essas perguntas são algumas das que emergem na poesia do autor pernambucano 

João Cabral de Melo Neto. Os problemas do tempo e da memória permeiam a obra 

cabralina sob configurações diversas e, gradativamente, se adensam, como aponta a 

pesquisadora Marta de Senna (1980). É por meio do livro Museu de tudo (1975) que o 

autor mais explora essas questões, que atravessam a trajetória do poeta desde sua estreia, 

com Pedra do Sono (1942).    

Museu de tudo apresenta uma contradição logo no nome. Como aborda Secchin 

(2014), “É Museu, com toda a implicação de hierarquia e seletividade que o substantivo 

contém; mas é de tudo, e o pronome indefinido desautoriza os recortes, a setorização, que 

o primeiro termo parecia impor” (SECCHIN, 2014, p. 266). No que concerne ao “de 

tudo”, é possível verificar poemas sobre a função da poesia, cidades, jogadores de futebol, 

um comprimido de aspirina, enfim, sobre temas diversos. A catalogação, assim, é uma 

tarefa complexa.  

Exemplificando, é possível verificar inicialmente que ao menos 33 poemas3, dos 

80 publicados na obra, fazem referência a outros escritores, artistas plásticos e arquitetos. 

 
3 "Acompanhando Max Bense em sua visita a Brasília, 1961"; "A insônia de Monsieur Teste"; "Na morte 

de Marques Rebelo"; "Retrato de poeta"; "A escultura de Mary Vieira"; "A luz em Joaquim Cardozo"; "No 

centenário de Mondrian"; "As cartas de Dylan Thomas"; "W. H. Auden (1905-1973)"; "O pernambucano 

Manuel Bandeira"; "Máscara mortuária viva (Ulysses Pernambucano)"; "Catecismo de Berceo"; "A Pereira 

da Costa"; "Casa-Grande & senzala, Quarenta Anos"; "Resposta a Vinicius de Moraes"; "Joaquim do Rego 

Monteiro, pintor"; "A Quevedo"; "Rilke nos Novos Poemas"; "Anti-Char"; "A Willy Lewin morto"; "Lendo 

provas de um poema"; "Paráfrase de Reverdy"; "Máquinas de Vera Mindlin"; "À Brasília de Oscar 

Niemeyer"; "O Espelho Partido"; "Exposição Franz Weissmann"; "Para Selden Rodman, antologista"; "O 
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Contudo, esse tipo de setorização não constitui uma classificação rígida, uma vez que ao 

focalizar a arte de outra pessoa, o autor também costuma explorar a metalinguagem e 

buscar a reflexão da sua própria prática poética, cabendo assim em outro setor.   

A forte presença de metapoemas neste museu é verificada por Secchin (2014) no 

ensaio “O poeta no espelho”. No conjunto das demais produções cabralinas, Museu de 

tudo é a que mais “referencia e reverencia a própria arte” (SECCHIN, 2014, p. 267). Na 

antologia Poesia crítica (1982) foram publicados 80 poemas metalinguísticos. Desses, 40 

pertencem ao livro de 1975, como salienta Secchin. Trata-se, assim, de uma obra marcada 

pelo movimento que confunde as fronteiras entre autorreflexão e homenagem a outros 

artistas. Para o professor e crítico literário, o livro se constrói a partir de uma “minuciosa 

compilação, via espelho, de seus elementos constituintes”. Os poemas dedicados a 

terceiros ressoam características atribuídas ao poeta, como é o caso da “plasticidade” (em 

“Acompanhando Max Bense” e “A escultura de Mary Vieira”) e da “concisão” (em 

“Joaquim do Rego Monteiro, pintor”), tal e qual levantamento de Secchin (2014, p. 268).      

A crítica literária Marta Peixoto (1983) constata um “aspecto antológico” em 

Museu de tudo. Cabral reuniu trabalhos remanescentes de, até mesmo, mais de 10 anos, 

e os publicou na obra, tais como os poemas “O autógrafo”, de 1946; “Fábula de Rafael 

Alberti”, iniciado em 1947 e concluído em 1963; “Cartão de Natal”, de 1952; “Exposição 

Franz Weissmann”, de 1962; e “El toro de lidia”, também de 1962.  

O modo de construção dessa obra contraria, assim, o método de elaboração de 

livros anteriores, como o que se estabelece em Psicologia da composição (1947) e A 

educação pela pedra (1966), por exemplo, em que houve um certo cuidado na construção, 

de modo a seguir a padronização formal e estrutural dos poemas. Dessa vez, a seleção se 

deu sem os mesmos critérios – ainda que conserve, de um outro modo, um esforço pela 

coesão interna.  

No poema de abertura, o autor apresenta a concepção da obra. Trata-se de uma 

reunião que “se fez sem risca ou risco”, transmitindo essa ideia de uma junção aleatória, 

distante das práticas que Cabral tivera em livros anteriores. Contudo, o poeta parece se 

desdizer ao abordar que esta organização se assemelha a um “arquivo”, que, em geral, 

possui algum nível de organização e ordem na disposição interna. Por sua vez, os poemas 

 
silêncio de Racine"; "Relendo Marafa"; "O cabo de Santo Agostinho"; "Pergunta a Joaquim Cardozo"; 

"Fabula de Rafael Alberti"; "Proust e seu livro". 
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que ficaram de fora são referenciados quando se fala na possibilidade de o museu também 

ser “caixão de lixo”.  

O museu de tudo 

Este museu de tudo é museu 

como qualquer outro reunido; 

como museu, tanto pode ser  

caixão de lixo ou arquivo. 

Assim, não chega ao vertebrado 

que deve entranhar qualquer livro: 

é depósito do que aí está, 

se fez sem risca ou risco. (MELO NETO, 2009, p. 25) 

 

Ao longo dos anos, diversos autores buscaram catalogar os poemas-objetos 

desse museu de acordo com núcleos temáticos. Marta de Senna identifica nove em Museu 

de tudo: 1) poemas do tempo; 2) poemas de circunstância; 3) de motivo espanhol; 4) de 

motivo pernambucano; 5) de motivo norte-africano; 6) anedótico; 7) sobre futebol; 8) 

metapoético; e 9) grupo de cerca de 13 poemas que, pela diversidade de temas, resistem 

a qualquer classificação (SENNA, 1980, p. 180).  

Para Senna, é justamente o primeiro grupo que se sobressai nesse “depósito”. 

Tempo e memória são temas que atravessam a obra, como o próprio título já parece 

indicar. De acordo com a autora: “Assim como em Quaderna, também feito sem 

planejamento, o setor dos poemas (anti)lírico-amorosos domina o conjunto, em Museu de 

tudo o setor do tempo será o dominante, senão em termos quantitativos, pelo menos 

qualitativamente” (SENNA, 1980, p. 180). 

O empreendimento de classificações também foi realizado por Cardeal (2016) 4, 

que identificou quatro linhas temáticas em Museu de tudo. São elas: 1) poéticas, 2) 

retratos, 3) paisagens e 4) máquinas do tempo. A rotulação se aproxima à ideia que se faz 

de um museu, que, grosso modo, também se divide internamente e dispõe os objetos ali 

expostos segundo critérios de autoria, de ano de criação, de estética, entre outros. Essa 

catalogação, todavia, não se dá de maneira fixa em Museu de tudo. O poema “Viagem ao 

Sahel”, por exemplo, pode ser identificado como um poema-objeto que faz referência à 

geografia africana e, por isso, deveria ser categorizado junto aos outros que também 

 
4 CARDEAL, Rafaela. Visita ao Museu de tudo, de João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: UFRJ, 

Faculdade de Letras, 2016. 
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teriam esse traço. Contudo, também há uma reflexão sobre a ação do tempo, o que garante 

uma especificação dúbia.  

Viagem ao Sahel 

O sol com suas lâminas,  

sua luz matemática, 

não corta com bisturi limpo, 

faca de ponta, bala exata. 

Quando opera a paisagem 

opera a machadadas, 

e com algum machado cego, 

rombudo, de pedra lascada. 

 

A água que tem os dedos líquidos 

esquece aqui as finas maneiras: 

como aqui vem tão raro, 

vem demais e às carreiras. 

Deixa por onde opera e passa, 

apesar de suas moles sedas, 

uma terra estripada 

de estupradas canteiras. 

 

Como entender que o vento, 

que não carrega lixas, 

possa desse jeito escavar 

a chã em que opera cada dia? 

Suas mãos, ou o que trazem,  

não estão para a vista, 

mas fundo esvaziam a paisagem 

com suas ferramentas vazias. 

 

Como o tempo, ainda mais sem corpo, 

pode trabalhar suas verrumas? 

E, se seu corpo é nada, 

onde é que as dissimula? 

Ora, como mais que o vento é oco 

e sua carne é de nada, é nula, 

não agride a paisagem: 

é de dentro que atua. (MELO NETO, 2009, p. 74-75) 

 

O poema é construído a partir de quatro estrofes de oito versos cada. Ao lado 

dos primeiros versos, o autor inseriu o símbolo “§”, comumente utilizado na linguagem 

jurídica para se referir a parágrafo. Essa marca gráfica significa signum sectionis, em 

latim, e é empregada na redação de leis, por exemplo, para complementar um artigo, 

indicando exceções e aplicações. Nessa viagem ao destino africano, verifica-se que cada 

parágrafo aborda uma seção que afeta a paisagem. 
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O primeiro elemento a intervir no meio ambiente é o sol, que “opera a 

machadadas”. A água constitui o segundo, que deixa por onde passa uma “terra 

estripada”. O vento emerge na sequência como algo que agride ao esvaziar a paisagem. 

Interessante notar o modo como esses elementos ativam a agressão à natureza. Essas 

forças naturais operam na paisagem por meio da imagem das mãos, que seguram o 

machado, que jorram dedos líquidos, ou que escavam. Por último, o tempo se apresenta 

como o único elemento que não tem corpo. O seu modo de intervir é diferente: “é de 

dentro que atua”. O fluxo temporal age de maneira sutil. O trabalho do tempo, por meio 

de suas “verrumas”, pode ser mesmo imperceptível aos olhos desatentos. 

A dificuldade de catalogação de “Viagem ao Sahel” reflete a própria geografia 

do lugar, pois se trata de uma zona fronteiriça de encontro entre o deserto do Saara e a 

Savana. O mesmo impasse classificatório pode ser verificado em “A escultura de Mary 

Vieira”. Pelo título, o poema passa a impressão de uma composição de circunstância, 

dedicado ao trabalho de uma artista plástica. A leitura, no entanto, indica a presença de 

uma reflexão cabralina sobre a própria escrita.  

A escultura de Mary Vieira 

dar a qualquer matéria 

a aritmética do metal 

dar lâmina ao metal 

e à lâmina alumínio 

 

dar ao número ímpar 

o acabamento do par 

então ao número par 

o assentamento do quatro 

 

dar a qualquer linha 

projeto a pino de reta 

dar ao círculo sua reta 

sua racional de quadrado 

 

dar à escultura o limpo 

de uma máquina de arte 

por sua vez capaz da arte 

de dar-se um espaço explícito (MELO NETO, 2009, p. 36) 
 

O poema é constituído por quatro estrofes de quatro versos cada. Fica nítido o 

cuidado formal, que lembra a ideia de quadrado, referenciado na terceira estrofe. A 

imagem do metal produz uma ligação ao trabalho da artista, que utilizava esse tipo de 

material para realizar suas esculturas. Por outro lado, também dialoga com o universo de 
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Cabral pela ideia da lâmina, sempre presente em seus escritos. A reflexão metalinguística 

fica por conta dos trechos em que o autor ressalta “dar ao círculo sua reta”, “dar à escultura 

o limpo”, imagens que evocam uma linguagem econômica e matematicamente tecida, 

características atribuídas ao autor.  

Mais do que uma análise temática – dada à própria resistência de alguns dos 

poemas em caber em um rótulo fixo –, esta pesquisa busca discernir como Cabral 

mobiliza a memória como uma força constituinte da sua escrita, mesmo nos poemas que, 

em um primeiro momento, não seriam categorizados em um núcleo temático sobre o 

tempo. Trata-se de um movimento de reconhecer a memória não por um viés sociológico, 

mas, antes, estabelecer como a recordação – no sentido de Assmann (2011), como uma 

força – se fabrica entre poeta e obra. Se João Cabral era publicamente conhecido por sua 

racionalidade e cuidado formal, percebemos que na obra em questão emergem potências 

outras para configurar o poético. 

 

 

1.1 Tecido de incertezas 

Ao nos debruçarmos na pesquisa sobre João Cabral de Melo Neto, é possível 

perceber a existência de uma tradição crítica que recorre a determinados adjetivos para 

descrever a poesia do autor. Formalista, cerebral e engenhoso são caracterizações 

comuns, entre outras, quando o foco de análise constitui a obra cabralina. Por essa 

perspectiva, observa-se uma linha de investigações que se desenvolve sob a chave da 

racionalidade. Os poemas cabralinos não seriam fruto da inspiração ou de uma suposta 

imersão em sentimentos íntimos, e, sim, da mobilização da sua capacidade intelectual e 

da sua relação com os objetos.  

Cabral, que tinha o hábito de teorizar sobre si mesmo, contribuía para a 

consolidação da imagem de um engenheiro de versos. Em entrevista publicada no jornal 

O Globo, em 9 de janeiro de 19995, ele afirmou que a sua atividade era um ofício. Dessa 

forma, demarcava que a sua prática literária não se tratava de um passatempo. Seria uma 

operação que necessitava de esforço e lucidez. O escritor rejeitava quaisquer resquícios 

 
5 'A poesia é um trabalho, um ofício' in O Globo, suplemento Prosa & Verso, 9 de janeiro de 1999. 
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românticos de concepção do poético e dava um lugar privilegiado ao cálculo e à 

matemática dos versos.  

Ao analisar a poesia moderna no ensaio “Da função moderna da poesia”, de 

1954, João Cabral tece críticas a uma poética que pode ser considerada como 

“intransitiva”: “Escrever deixou de ser para tal poeta atividade transitiva de dizer 

determinadas coisas a determinadas classes de pessoas; escrever é agora atividade 

intransitiva, é, para esse poeta, conhecer-se, examinar-se, dar-se em espetáculo” (MELO 

NETO, 1994, p. 768). Essa prática, reprovada pelo autor, resultaria em prejuízos na 

comunicação entre poeta e leitor, uma vez que a prioridade na elaboração do poema passa 

a ser a autocontemplação. O poeta moderno, dessa maneira, tem no horizonte, uma 

proposta de experimentação da linguagem que despreza o diálogo, de modo que o artista 

visa a “consumar a expressão, sem cuidar da sua contraparte orgânica – a comunicação”, 

observa Cabral no mesmo ensaio (MELO NETO, 1994, p. 769).  

Essa perspectiva cabralina se faz sintetizada no poema “Anti-Char”, publicado 

em Museu de tudo. Como é possível observar, o autor constrói uma relação entre essa 

poesia considerada “intransitiva” e a ideia de uma “luta fantasma”, “vazia”. Por esse 

raciocínio, a prática poética deveria se dedicar a um trabalho de elaboração no nível da 

linguagem que transformaria o espaço a ser preenchido pela escrita em uma arena de luta. 

No entanto, o autor rechaça um experimentalismo insignificante. O ato de escrever, dessa 

maneira, constituiria um campo de batalha onde o poeta se engalfinha com as palavras 

para atingir o objetivo último de produzir uma “poesia transitiva”. Tal leitura é possível 

de ser concretizada a partir do poema:      

Anti-Char 

Poesia intransitiva, 

sem mira e pontaria; 

sua luta com a língua acaba 

dizendo que a língua diz nada. 

 

É uma luta fantasma, 

vazia, contra nada; 

não diz a coisa, diz vazio; 

nem diz coisas, é balbucio. (MELO NETO, 2009, p. 97) 
 

O título do poema já indica a posição tomada pelo autor, uma vez que se verifica 

o delineamento de uma perspectiva contrária às práticas poéticas de René Char, poeta 

francês do século XX que esteve próximo aos surrealistas André Breton e Paul Éluard. 
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Por meio do poema, há uma defesa da linguagem poética como uma instância 

comunicativa. Em outras palavras, trata-se de uma composição que critica o poema que 

não significa, que se coloca no limite da linguagem. Essa proposta diverge da poesia 

moderna francesa, uma das principais fontes de leitura de Cabral.  

Para o teórico literário Hugo Friedrich (1978), há uma obscuridade intencional 

em Charles Baudelaire e que se eleva a um alto grau em Stéphane Mallarmé. “A magia 

de sua palavra e seu sentido de mistério agem profundamente, embora a compreensão 

permaneça desorientada” (FRIEDRICH, 1978, p. 15), afirma o autor, caracterizando essa 

junção de incompreensibilidade e fascinação como uma dissonância intrínseca à literatura 

produzida na modernidade. Em suma, a poesia moderna, de acordo com essa base teórica, 

não quer ser avaliada de acordo com o real, nem servir a um instrumento comunicativo. 

O poema de Cabral, contrariamente, rejeita a prática de poesia que “não diz a coisa” e 

“nem diz coisas”.     

Ainda no ensaio de 1954, Cabral compara o poeta moderno a um caçador “sem 

mira e pontaria”, já que a comunicação direta com um leitor não está entre as prioridades 

do artista: “O alvo desse caçador não é o animal que ele vê passar correndo. Ele atira a 

flecha de seu poema sem direção definida, com a obscura esperança de que uma caça 

qualquer aconteça achar-se na sua trajetória” (MELO NETO, 1994, p. 678). Com efeito, 

a poesia moderna, caracterizada por Friedrich (1978) como obscura, mira o futuro incerto 

e um leitor indeterminado. Além disso, há falta de construção e de organicidade, como 

sustenta Cabral. Em “Da função moderna da poesia”, ele continua: “Esse tipo de poema 

é a própria ausência de construção e organização, é o simples acúmulo de material 

poético, rico, é verdade, em seu tratamento do verso, da imagem e da palavra, mas atirado 

desordenadamente numa caixa de depósito” (MELO NETO, 1994, p. 770).   

De acordo com Cabral, o espírito de pesquisa formal se configura como o 

denominador comum da poesia moderna. Essa característica compartilhada se elabora 

porque o artista precisa buscar novas formas de exploração do poético que consigam dar 

conta das novas condições de vida na modernidade, que perpassam a experiência sensível 

na cidade, a industrialização da produção, a explosão demográfica, dentre outros fatores: 

“A necessidade de exprimir objetiva ou subjetivamente a vida moderna levou a um certo 

tipo especializado de aprofundamento formal da poesia, à descoberta de novos processos, 

à renovação de processos antigos” (MELO NETO, 1994, p. 767). 
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Nesse sentido, a busca pela experimentação formal responde não só às 

exigências de um real que se transforma, tendo, assim, uma dimensão objetiva, mas 

também opera a partir de anseios e inquietações do próprio poeta, já que o surgimento da 

cidade moderna e das tecnologias aí implicadas resultaram em mudanças significativas 

no modo como os sujeitos interagem com o mundo. Cabral, por essa lógica, percebe um 

grau de expressão subjetiva no experimentalismo da forma da poesia moderna, o que ele 

considera sob uma chave do individualismo.  

A poesia cabralina, então, rompe com a tendência literária do “balbucio”. Isso 

se dá não só com a recusa de se produzir uma poética “intransitiva”, mas também a partir 

da exploração de outras formas de verso. Como identifica Benedito Nunes (2007), Cabral 

vai ao encontro de formas outras para expressar sua literatura: 

Consequentemente, será necessário, para aumentar o teor comunicativo 

da linguagem poética, conduzir de outro modo esse espírito de pesquisa, 

dirigindo-o no sentido do aproveitamento das formas menos favoráveis 

à expressão do individualismo que saturou a lírica moderna. (NUNES, 

2007, p. 114) 

 

Logo, o poeta vai explorar formas que tinham forte difusão em períodos 

anteriores. De fato, as espécies de verso e estrofe “mais frequentes em João Cabral, são 

as menos ‘literárias’ e mais ligadas à tradição popular: os metros menores, encontrados 

nos romanceiros, e as quadras, que se aproximam mimeticamente da trova dos 

cantadores” (NUNES, 2007, p. 113). Da mesma forma, o professor e crítico literário 

Alfredo Bosi (2015) também identifica traços da poesia ibérica medieval na escrita 

cabralina, que tende a se fabricar por meio de “versos breves e numa sintaxe incisiva” 

(BOSI, 2015, p. 504). 

Ressalta-se que não se pretende cristalizar a produção cabralina com relação à 

forma. No próprio livro Museu de tudo, o autor experimenta formas mais longas de verso, 

como em “Exposição Franz Weissmann”. Justamente, o interessante constitui essa 

perspectiva de pensar uma obra não pelo viés das formas fixas e de supostos 

procedimentos estáveis, mas, sobretudo, pela investigação das forças mobilizadas que 

entram em tensão. Tal como a relação com os objetos, que desempenha uma função 

importante na obra de Cabral e se metamorfoseia durante a trajetória do autor. Como 

postula Peixoto (1983), “a maior parte de seus poemas indaga um objeto externo – uma 
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coisa, um animal, uma pessoa, uma paisagem – criando descrições que se acrescem de 

valores simbólicos” (PEIXOTO, 1983, p.10). 

Em sua vasta obra, que abrange praticamente 50 anos de produção literária, é 

possível perceber a recorrência de elementos do mundo físico. Sua produção poética 

revela a recorrência de objetos como pedra, lâmina e sol, por exemplo. Essas figuras são 

convocadas, em diferentes ocasiões, e com um sentido particular. “Na evolução de seu 

conjunto de símbolos, os mesmos objetos presentes desde o início da obra vão 

reaparecendo, num intrincado jogo de permutações onde a repetição não implica 

redundância, mas um acumular de novos significados” (PEIXOTO, 1983, p. 10). 

No ensaio “Poesia ao Norte”6, de 1943, Antonio Candido já constatava essa 

mobilização das coisas e o papel que elas exerciam na literatura cabralina: “As suas 

emoções se organizam em torno de objetos precisos que servem de sinais significativos 

do poema – cada imagem material tendo de fato, em si, um valor que a torna fonte de 

poesia, esqueleto que é do poema. O verso vive exclusivamente dela” (CANDIDO, 2012 

p. 10). Nesse artigo, marco na carreira do então jovem poeta e que o apresentou à crítica 

e ao grande público, o sociólogo aponta em Cabral uma tendência “construtivista”. 

Ainda para Candido, as referências do mundo exterior que emergem nos poemas 

de Pedra do Sono (1943), tais como flores, olhos, seios, clarinetes e bicicletas, constituem 

elementos que “estruturam o poema” e estão inseridos em uma “vontade ordenadora” que 

tem um resultado plástico. Dessa forma, no livro de estreia do poeta ocorre uma 

combinação de dois movimentos de vanguarda: “O seu cubismo de construção é 

sobrevoado por um senso surrealista da poesia” (CANDIDO, 2012 p. 11). 

Anos mais tarde, Silviano Santiago (1982), no ensaio “As incertezas do sim”, 

reiterava que uma das marcas de Cabral era a sua “despersonalização poética”. Nesse 

sentido, ao colocar no papel uma visão crítica e objetiva da realidade, uma neutralidade 

se destaca no lugar das paixões e perspectivas subjetivas. Para Santiago, entretanto, essa 

despersonalização entra em crise com a publicação do livro A escola das facas (1980). 

No mesmo ensaio, Santiago defende que há um movimento de desdogmatização 

por parte de Cabral nos poemas do livro recém-lançado:  

 
6 Artigo que apresenta Cabral ao público e originalmente veiculado no jornal Folha da Manhã, que mais 

tarde viria a se tornar a Folha de S. Paulo.  
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A própria incerteza no trato com a realidade começa a habitar o campo 

semântico do poema, exprimindo-se em palavras e construções onde 

ficam pouco nítidas as diferenças. No processo de desdogmatização, as 

fronteiras rigorosas de significado perdem a nitidez, diluem-se, 

contaminando áreas que antes não teriam sido afins (antes foram 

opostas e por isso excludentes). (SANTIAGO, 1982: 43) 

 

Tal movimento, no entanto, já é possível de ser encontrado em Museu de tudo, 

livro imediatamente anterior. Há, na obra, construções poéticas que indicam um abalo na 

firmeza racional e na convicção matemática. Não por acaso verificamos que essa 

conformação ganha corpo no livro de 1975: há uma articulação entre a incerteza cabralina 

e a memória enquanto força. 

Essa avaliação vai ao encontro da concepção defendida por Marta de Senna, que 

verifica em Museu de tudo, o aparecimento de um “anti-Cabral” (1980, p. 187). Para ela, 

há um abrandamento no método do autor, indicando, dessa maneira, que não há uma 

substituição de um traço de escrita por outro, mas uma manifestação (ou consolidação?) 

de forças outras na escrita cabralina.  

Não se trata, assim, da constituição de um Cabral que deixa de lado a sua 

antipoesia – como caracterizou Augusto de Campos (1978) – para dar vazão a poemas 

dóceis e preceitos sentimentais. O que se pode avaliar é que a “certeza negativa” dá lugar 

a uma possibilidade de incertezas, de exploração de um certo lirismo – “se bem que 

reticente” (PEIXOTO, 1983, p. 201) – e que já se observa deixar de lado uma suposta 

segurança baseada em ditames do racionalismo.  

Essa fase cabralina verificada em Museu de tudo não se deu sem luta. O poeta já 

parecia identificar que a maturidade o fez adentrar em outro momento de sua produção 

literária. Em resposta ao compositor Aldir Blanc, à época do lançamento do livro, Cabral 

deixou nítida sua preocupação com a possibilidade de titubear perante sua própria 

pedagogia: “Na minha idade, a educação ou está feita ou é muito difícil de fazer-se. 

Depois dos 50 anos, talvez o esforço de educação, confesse-se ou não, passa a ser um 

esforço menos de educar-se do que de impedir que se perca a educação anteriormente 

adquirida”7. 

Benedito Nunes (2007) também distingue o último ciclo do poeta com 

características peculiares. Para o teórico paraense, é detectável a relação entre um “surto 

 
7 O Globo, suplemento Domingo, 16 de novembro de 1975. 
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memorialístico” e uma expressão menos econômica de subjetividade. Para ele, essa 

conexão fica mais nítida nos livros A escola das facas (1980), Agrestes (1985) e Crime 

na Calle Relator (1987). “O mais notável recomeço que experimenta nessa sua última 

fase a obra de João Cabral é o surto memorialístico”, afirma Nunes (2007, p. 136). Ainda 

para ele, esse “surto” acarreta a suspensão da “anterior economia da subjetividade, 

restabelecendo, de maneira discreta, a afirmação do Eu” (2007, p. 137).   

No poema “Num bar da Calle Sierpes, Sevilha” de Museu de tudo, é possível 

perceber que a abertura se dá com um verbo na primeira pessoa (“Vendo”) e também há 

pronomes (“me”, “mim”) e mesmo outros verbos (“assisto”, “sei”, “descubro”), que 

indicam um gesto de personalização poética.  

Na terceira estrofe, o sujeito poético vocaliza: “Depois de não sei quanto/ 

demorar-me em seu vácuo,/ parece que o relógio/ correu adiantado”. Há, aqui, não apenas 

as marcas verbais que admitem “não saber”, “parecer”, mas se estabelece uma construção 

de incertezas perante a categoria “tempo”, de um sujeito que, numa rua movimentada, 

não consegue apreender o tempo para além da cronologia de um relógio que corre. 

Num bar da Calle Sierpes, Sevilha 

 

Vendo tanto passar 

só não assisto o tempo. 

No corredor tortuoso 

da rua é menos denso. 

 

Quanto mais faz passar 

em todos os sentidos, 

o tempo ou se distrai 

ou se apaga, dormido. 

 

Depois de não sei quanto 

demorar-me em seu vácuo, 

parece que o relógio 

correu adiantado. 

 

Porém que ele está certo 

logo depois descubro: 

o tempo o fez andar, 

como fez andar tudo. 

 

Não posso é me lembrar 

em que foi consumido, 

se nada em mim dormiu 

e tanto passou, vivo. 

 

É que a unificação  
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de todos os sentidos, 

como o disco de Newton, 

dá um branco de olvido? 

 

Seja o que for, o tempo 

aqui não é sentido: 

nem há como captá-lo,  

múltiplo que é e tão rico. 

 

Dá-se a tantos sentidos 

que nenhum o apanha, 

na vária Calle Sierpes 

de Sevilha da Espanha.  

(MELO NETO, 2009, p. 30) 

 

Nos versos “Porém que ele está certo/ logo depois descubro:/ o tempo o fez 

andar,/ como fez andar tudo” o sujeito reconhece o seu tamanho perante a força temporal. 

Assim, o tempo faz “andar”, movimentar “tudo”. Trata-se de um sujeito que se coloca em 

um lugar de fluxo, se insere em uma constituição de si não-essencializante. Na penúltima 

estrofe, essa personalização poética também traz à tona uma certa indecidibilidade ao se 

deparar, novamente, com o tempo. Há algo de incapturável na relação que esse eu poético 

apresenta: “Seja o que for, o tempo/ aqui não é sentido:/ nem há como capturá-lo,/ 

múltiplo que é e tão rico”. A “incerteza do sim”, apontada por Santiago, se manifesta 

nesse poema. 

Ao retomar o poema “Num bar da Calle Sierpes, Sevilha”, percebemos que a 

personalização poética projetada por Cabral busca essa experiência profunda com o 

tempo e a memória. Fica nítido o atravessamento sofrido por esse sujeito pela força do 

tempo e da memória, principalmente nos versos: “Não posso é me lembrar/ em que foi 

consumido,/ se nada em mim dormiu/ e tanto passou, vivo”. A relação superficial já não 

basta mais.  

O próprio uso da pontuação no poema já indica a necessidade de se experimentar 

um outro tempo, ainda que por meio da poesia. Cabral lança mão de 11 vírgulas, oito 

pontos finais, dois dois-pontos e um ponto de interrogação na construção do poema. O 

tamanho de cada verso também reporta a temporalidades outras. Como Benedito Nunes 

(2007) já destacara, esse poema se conforma um exemplo da linguagem cabralina que se 

referencia bem como nos “metros menores dos romanceiros” e nas “quadras dos 

trovadores”. 
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Essas experiências outras do tempo múltiplo do poema nos possibilita uma 

aproximação às teorias da memória e de temporalidade desenvolvidas por Walter 

Benjamin e Henri Bergson, como veremos a seguir.   

 

 

1.2 Memória coletiva e o “encontro dos tempos” nos nós da poesia 

Embora as preocupações com memória e esquecimento possam nos remeter até 

mesmo aos tempos longínquos de Grécia e Roma antigas, a virada do século XIX para o 

XX constitui um importante período no que tange a essa área de estudos. Foi nesse 

momento que se consolidaram duas visões diferentes e conflitantes sobre concepções, 

usos e funções da memória. Uma delas teve como principal vulto o sociólogo francês 

Maurice Halbwachs, enquanto a outra perspectiva foi estabelecida a partir do também 

francês Henri Bergson.   

Halbwachs, seguidor de Émile Durkheim, foi responsável por consolidar a noção 

de memória coletiva. De acordo com ele, as lembranças se apoiam nos grupos sociais a 

que estamos vinculados: “Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas 

por outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e 

objetos que somente nós vimos. Isso acontece porque jamais estamos sós” 

(HALBWACHS, 2006, p. 30).  

Essa visão parte do pressuposto de que é nas relações sociais que o homem 

produz memória. De igual modo, é na própria sociedade que ele encontra ferramentas 

para elaborá-la e conservá-la. Halbwachs admite a existência de memórias individuais, 

mas ele destaca a primazia da memória coletiva frente à outra: 

De bom grado, diríamos que cada memória individual é um ponto de 

vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda segundo 

o lugar que ali ocupo e que esse mesmo lugar muda segundo as relações 

que mantenho com outros ambientes. Não é de surpreender que nem 

todos tirem o mesmo partido do instrumento comum. Quando tentamos 

explicar essa diversidade, sempre voltamos a uma combinação de 

influências que são todas de natureza social. (HALBWACHS, 2006, p. 

69)    
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O fato de ter sido discípulo de Durkheim contribuiu para essas formulações de 

Halbwachs. Em um momento de consolidação da Sociologia enquanto disciplina, 

Durkheim elaborou suas teorias a partir da perspectiva da coesão social. Um dos conceitos 

importantes na obra durkheimiana, por exemplo, é o de “solidariedade”, como aponta o 

sociólogo Ricardo Musse (2011): 

Durkheim recorre ao termo “solidariedade” para determinar os 

vínculos que agrupam os indivíduos em conjuntos sociais. Trata-se de 

identificar as formas consensuais de sentimento e de pensamento que 

influem sobre a conduta social, impulsionando a coesão e a unidade da 

coletividade. (MUSSE, 2011, p. 9) 

 

Essa noção busca formular estudos sobre as crenças, objetivos e ideias que 

mantêm os grupos unidos. A importância de Durkheim na academia, inclusive, foi 

proporcionada, em parte, pelos estímulos do Estado francês, que tinha interesse político 

em produzir pesquisas alinhadas a uma ideia de coesão, que permitisse criar laços entre o 

povo daquele país e prover discursos sobre consciência coletiva e estados de integração. 

Durkheim costumava estabelecer analogias entre a incipiente Sociologia e outras 

áreas do conhecimento já consolidadas à época. Por exemplo, para ele, o médico e o 

sociólogo possuem uma função parecida. Enquanto o primeiro diagnostica e remedia 

doenças das pessoas, o segundo identifica e produz dados sobre patologias coletivas. Isso 

seria possível porque há leis sociais que são comparáveis às leis da natureza. Dessa 

maneira, caberia à nova ciência estabelecer as regras para a ocorrência de eventos 

recorrentes, sendo possível, portanto, verificar graus de permanência de fenômenos 

sociais e se antecipar a consequências. 

A partir dessa tradição, Halbwachs formulou uma teoria sobre os quadros sociais 

da memória, que depreendem aspectos estáticos da realidade social. Essa ideia de quadros 

sociais assegura a construção de um conjunto de lembranças compartilhadas por um 

grupo social. A crítica a tal compreensão se justifica no fato de que essa abordagem 

sociológica não considera a criação e a possibilidade de mudanças. Não haveria devir. 

De acordo com Halbwachs, a memória coletiva, dessa forma, evidencia a sua 

função de harmonizar grupos sociais. Essa perspectiva, no entanto, apagaria a existência 

de dissensos e de disputas políticas que se travam na sociedade. Por conta disso, ao longo 

do século XX, a existência de uma memória de consenso e produto de uma coletividade 

foi questionada. Um dos autores que integra esse movimento de contestação é o alemão 
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Andreas Huyssen (2014), que defende uma concepção de memória que carrega em si 

constitutivamente traços de conflito, fragmentos, pontos cegos, evasões.  Desse modo, a 

memória nunca é neutra: 

A mudança de perspectiva que proponho, inspirando-me no trabalho 

literário e artístico, tem por premissa nosso abandono do conceito de 

memória coletiva mais ou menos estável de um grupo ou nação como 

um ideal, muito menos como descrição de qualquer realidade histórica. 

Em vez disso, parto da observação de que todos os fenômenos da 

memória costumam ser conflituosos e estar em fluxo constante no 

tempo. (HUYSSEN, 2014, p. 181) 

   

Para o sociólogo alemão, os movimentos sociais ligados a grupos étnicos, que 

reivindicam o reconhecimento enquanto povo dentro de territórios de estados nacionais, 

seriam exemplos que demonstram que a ideia de uma memória consensual já não cabe na 

contemporaneidade. Isso ocorre porque essa perspectiva, que tem Halbwachs e o 

historiador Pierre Nora como expoentes, se fundamenta no conceito de identidade 

nacional.  

Um campo de estudo bastante recorrente na área, principalmente em contexto 

latino-americano, é o referente ao embate das narrativas sobre memória com relação às 

ditaduras implementadas no século XX. Há conflitos de produção de memória entre o 

Estado e militantes de grupos revolucionários, de modo que não se faz concebível uma 

interpretação de consenso sobre esse contexto histórico. O mesmo ocorre na Alemanha, 

quando se fala do bombardeio de Dresden em contraposição aos crimes de Auschwitz, 

entre outros exemplos que se circunscrevem a um determinado país, sobretudo quando se 

abordam situações de opressão e sofrimento. Huyssen, contudo, investiga essas disputas 

sob outra chave.  

Ao abordar a ideia de conflito, o sociólogo alemão rejeita os confrontos no 

campo da memória inseridas em um contexto nacional. Huyssen desconsidera as 

fronteiras imaginadas dos territórios, bem como os limites do tempo. O autor busca 

entender como campos de memória que estão longe no tempo e no espaço estão 

interligados. Não se trata da produção de discursos simplistas que aproximam situações 

distintas como o Holocausto e a violência de Estado na América Latina, por exemplo, que 

se distinguem em natureza e causa. Muito menos o autor busca estabelecer comparações 

entre as vítimas para detectar quem sofreu mais. A proposta de Huyssen consiste em 

investigar, por meio de uma constelação crítica, como esses terrenos de memória tão 
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distantes, de certo modo, também se entrelaçam, “não apenas se ligam e se superpõem, 

como efetivamente constituem uns aos outros e formam os palimpsestos da memória de 

nossa época, cada vez mais transnacionais” (HUYSSEN, 2014, p. 183). 

A noção de um palimpsesto da memória aponta para uma ideia de convivência 

de múltiplas temporalidades. Essa imagem remete a um suporte que recebeu uma escrita, 

que na sequência foi raspada e acolheu outra inscrição por cima. Trata-se, assim, de um 

espaço onde novo e velho coexistem. Dessa maneira, é possível observar que essa ideia 

emerge como uma contraposição ao tempo da História.  

De acordo com Walter Benjamin (2018), a historiografia burguesa concebe o 

tempo como um fluxo linear, de maneira que unifica temporalidades a fim de atender aos 

interesses das classes dominantes. Na tese XVII do ensaio “Sobre o conceito da História”, 

o filósofo alemão alerta para o método aditivo do historicismo, portanto, de acumulação 

de fatos “para preencher o tempo vazio e homogêneo”. Caberia, assim, ao materialista 

histórico perceber o sinal de uma oportunidade revolucionária para “forçar uma 

determinada época a sair do fluxo homogêneo da história” (BENJAMIN, 2018, p. 19). 

Por sua vez, a memória sob um ponto de vista benjaminiano opera sob a chave 

de intensa atividade, contrariamente, desse modo, a concepções que a admitem apenas 

como um instrumento à serventia dos indivíduos para a busca de um tempo passado. Para 

Gagnebin, os escritores Proust e Freud – a partir das reflexões filosóficas de Nietzsche e 

Bergson –, foram fundamentais para consolidar a compreensão da memória não mais 

como um mecanismo obediente. Essa perspectiva da memória inconsciente, para Freud, 

e involuntária, para Proust, contribuiu até mesmo para concepções outras de sujeito, não 

mais qualificado por um viés de plenas consciência e autonomia. 

Assim, com Benjamin, a concepção de memória também se modifica: 

de mecanismo dócil a serviço de uma intenção consciente, ela se 

converte em meio de iluminação recíproca entre um passado - até aí 

esquecido - e um presente concebido como limiar possível de uma 

transformação existencial, individual ou coletiva, mas também estética 

e/ou política. (GAGNEBIN, 2014, p. 241-242) 

 

As temporalidades enterradas pela historiografia burguesa e por uma concepção 

de memória linear manifestam-se a partir da linguagem poética, instância habilitada para 

operar com códigos, símbolos, imagens e sons que abalam a linguagem do cotidiano, 

sendo capaz de articular o passado, de modo a apoderar-se dele como “uma recordação, 
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quando ela surge como um clarão num momento de perigo" (BENJAMIN, 2018, p. 11). 

Poesia, então, é o lugar privilegiado para o encontro dos tempos, como salienta Bosi 

(2000). Dessa forma, o espaço poético precisa ser investigado para além de um 

cronologismo, a partir de uma leitura “à luz da história da consciência humana, que não 

é nem estática nem homogênea, pois traz em si os trabalhos da memória e as contradições 

do pensamento crítico” (BOSI, 2000, p. 13). 

Assim sendo, Museu de tudo consiste em um livro que conjuga essa 

multiplicidade de existências temporais. Todo livro, de alguma maneira, já materializa 

essa convivência de diferentes tempos, pois, o momento da escrita se distingue do instante 

de leitura do público. O livro de João Cabral, todavia, leva isso a um outro patamar por 

conta do seu modo de organização. Museu de tudo agrupa poemas produzidos em 

momentos dos mais variados, cinco deles com mais de dez anos de intervalo entre 

composição e publicação. Um desses é “O autógrafo”, datado originalmente de 1946: 

O autógrafo 

Calma ao copiar estes versos 

antigos: a mão já não treme 

nem se inquieta: não é mais a asa 

no voo interrogante do poema. 

A mão já não devora 

tanto papel; nem se refreia 

na letra miúda e desenhada 

com que canalizar sua explosão. 

O tempo do poema não há mais; 

há seu espaço, esta pedra 

indestrutível, imóvel, mesma: 

e ao alcance da memória 

até o desespero, o tédio. (MELO NETO, 2009, p. 131) 

 

Já em uma primeira leitura, é possível verificar que o poema configura o tema 

da memória e da escrita de maneira conjunta. O primeiro verso, “Calma ao copiar estes 

versos”, parece fazer um lance ao futuro, uma vez que o poema, escrito em 1946, só será 

publicado 29 anos depois. Essa leitura se torna admissível quando se interpreta a abertura 

do poema como um aviso: “(Tenha) calma ao copiar estes versos”, já que é uma criação 

que ficou tanto tempo guardada e que precisaria ser “copiada” para a impressão do novo 

livro.  

O poema também apresenta ocorrências de enjambement, que provocam a 

interrupção do verso, de modo que se experimentam quebras na leitura. Essas pausas no 

ritmo também contribuem para a descoberta de diferentes temporalidades na escrita 
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poética. Tal circunstância ocorre de maneira mais brusca nos versos: “Calma ao copiar 

estes versos/ antigos: a mão já não treme”, “ A mão já não devora/ tanto papel; nem se 

refreia” e “há seu espaço, esta pedra/ indestrutível, imóvel, mesma:”, em que a separação 

de substantivos de seus adjetivos e do verbo de seu objeto altera o movimento de leitura. 

A repetição também se conforma a uma experimentação desses tempos diversos. 

Do mesmo modo como se aparenta uma simples reincidência, o próprio poema nos mostra 

que não: se o tempo da leitura já não é mais o mesmo, as relações imagéticas e sonoras 

também já são outras. Tal fenômeno se concretiza nos trechos “mão já não treme” e “A 

mão já não devora”, que apresentam estrutura similar. Essa leitura se relaciona a uma 

marcação bastante usada em partituras musicais que é conhecida como ritornelo, cujo 

símbolo é “||:”. Essa indicação nas instruções de execução de uma melodia significa que 

aquele determinado trecho deve ser repetido. Todavia, trata-se de uma repetição que 

produz diferença, dadas as configurações outras que esculpem o instante. 

 

 

1.3 Duração, recordação e escrita 

A segunda perspectiva de teoria da memória, muito relevante no início do século 

XX, foi a produzida pelo filósofo francês Henri Bergson. Toda a teoria de Halbwachs 

sobre a memória coletiva se constrói como um contraponto às formulações bergsonianas. 

Halbwachs tenta desmontar a teoria de Bergson, que, de acordo com ele, seriam hipóteses 

infrutíferas, uma vez que estariam fundamentadas no indivíduo. 

Esse ponto de vista de Halbwachs pode fazer sentido em um primeiro momento 

porque Bergson dá centralidade ao espírito - e também ao corpo - quando apresenta a sua 

reflexão a respeito da memória, e não a um fenômeno considerado mais “macro”. No 

entanto, a proposta do filósofo consiste em pensar o tempo em uma perspectiva 

ontológica, não dando margem para pensar em uma perspectiva de sujeitos, como salienta 

Maciel Júnior (2008): 

A duração, enquanto mudança, consiste no prolongamento do passado 

no presente, marchando em direção ao futuro. É bem verdade que neste 

início de trabalho a duração ainda era apresentada como uma 

experiência psíquica, a substância do vivente. Em Matéria e Memória, 

o conceito se amplia: a matéria é vista como durável - já que os 

movimentos são reais - e o passado (memória), como parte da natureza 
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do tempo é a um só tempo o que sobrevive em si e não em nós. 

(MACIEL JÚNIOR, 2008, p. 69) 

 

Por meio do conceito de duração, o filósofo francês questiona uma concepção 

de tempo que seja homogênea e linear. Para ele, a duração significa um tempo contínuo 

e heterogêneo, que faz coexistir passado e presente. Isso só é possível porque, segundo o 

autor, existe entre ambas as temporalidades uma diferença de natureza, e não apenas de 

grau. Essa ideia bergsoniana revela que presente e passado coexistem, como sinaliza 

David Lapoujade (2017): 

Uma das teses mais importantes e mais originais de Bergson consiste 

em dizer que o passado nunca foi presente; ele já é sempre o antigo 

presente que ele foi, a imagem no passado do presente que passa. O 

passado é um mundo paralelo ao do presente, ele não está atrás de nós, 

mas ao nosso lado. O passado não tem, portanto, que se tornar passado, 

ele já o é, de imediato. Ele acompanha nossa vida presente e se forma 

ao mesmo tempo, não logo depois que o presente tenha deixado de ser, 

mas ao mesmo tempo, como uma imagem no espelho. (LAPOUJADE, 

2017, p. 22)         

 

Para Bergson, o espírito tem um papel importante no que tange à memória. Essa 

ideia contrasta com tradições filosóficas que deram centralidade ao cérebro. A sua 

argumentação baseia-se no fato de que esse órgão serve para a atualização das lembranças 

mediante uma percepção, e não para conservação da memória. As lembranças, portanto, 

estariam na dimensão da virtualidade, prestes a serem convocadas. O real, assim, seria 

constituído por dois polos, um virtual e outro atual, que não apresentam limites tão 

nítidos. 

Sobre a lembrança, Bergson ressalta: 

De virtual ela passa ao estado atual; e, à medida que seus contornos 

se desenham e sua superfície se colore, ela tende a imitar a percepção. 

Mas continua presa ao passado por suas raízes profundas, e se, uma vez 

realizada, não se ressentisse de sua virtualidade original, se não fosse, 

ao mesmo tempo que um estado presente, algo que se destaca do 

presente, não a reconheceríamos jamais como uma lembrança. 

(BERGSON, 2010, p. 156)    

 

Para Bergson, a memória se inscreve em duas dimensões diferentes. A de 

primeiro tipo se instala no espírito e retém todas as lembranças de nossas vidas, 

armazenando o passado como efeito de uma necessidade natural. É por meio dela que se 
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torna possível o reconhecimento inteligente de uma percepção já experimentada, sem 

perder nenhum detalhe, como lugar e data. 

Lembranças que se acreditavam abolidas reaparecem com uma 

exatidão impressionante: revivemos em todos os detalhes cenas da 

infância inteiramente esquecidas; falamos línguas que não 

lembrávamos sequer de ter aprendido. Mas nada mais instrutivo, a esse 

respeito, do que aquilo que acontece em certos casos de sufocação 

brusca, entre os afogados e os enforcados. O indivíduo, voltando à vida, 

declara ter visto desfilar diante dele, num tempo muito curto, todos os 

acontecimentos esquecidos de sua história, com suas mais ínfimas 

circunstâncias e na própria ordem que se produziram. (BERGSON, 

2010, p. 181) 

 

A segunda dimensão onde a memória se inscreve constitui o corpo. Essa 

modalidade é chamada de memória-hábito (BERGSON, 2010, p. 89) e está relacionada a 

situações mais práticas, a movimentos de repetição e com foco para a ação. Ela se dá 

quando nos relacionarmos com objetos do mundo exterior e nosso corpo age diante de 

determinados estímulos. Ao se repetirem, esses movimentos adquirem a condição de 

hábito. 

Bergson, todavia, assinala que essa memória do corpo apenas desempenha uma 

experiência passada e não evoca imagens de outrora. O corpo não pode armazenar 

imagens porque ele próprio é uma, ainda que muito particular:  

Meu corpo constitui a cada instante, como dizíamos, um corte 

transversal do universal devir. Portanto é o lugar de passagem dos 

movimentos recebidos e devolvidos, o traço de união entre as coisas 

que agem sobre mim e as coisas sobre as quais eu ajo, a sede, enfim, 

dos fenômenos sensório-motores.  (BERGSON, 2010, p. 177) 

 

Enquanto essa memória do corpo é mais instantânea, sendo usada para as trocas 

e experiências do cotidiano, a outra – considerada como memória verdadeira – é 

coextensiva à consciência e é responsável por reter e alinhar nossos instantes vividos à 

medida que eles se produzem. Essas duas modalidades prestam apoios mútuos, e seus 

estados se diluem um no outro:  

Esses dois estados extremos, um de uma memória totalmente 

contemplativa que só apreende o singular em sua visão, o outro de uma 

memória inteiramente motora que imprime a marca da generalidade à 

sua ação, não se isolam e não se manifestam plenamente a não ser em 

casos excepcionais. Na vida normal eles se penetram intimamente, 
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abandonando deste modo, um e outro, algo de sua pureza original. 

(BERGSON, 2010, p. 182)  

 

Para Bergson, são considerados homens “bem equilibrados” aqueles que sabem 

complementar essas duas memórias. Viver no presente puro, respondendo de imediato 

aos estímulos, caracteriza um animal inferior. Quem age dessa forma é constantemente 

chamado de impulsivo. Por outro lado, quem deixa predominar a memória mais profunda, 

por meio da dominação de um passado mais remoto e menos útil à sociedade, é 

considerado, muitas vezes, como um sonhador (BERGSON, 2010, p. 179). 

Em suma, à medida que o nosso exercício de memória está mais perto da ação, 

de um nível mais superficial, mais ordinárias serão as lembranças. Isso ocorre “à medida 

que nos ligamos mais firmemente à realidade presente, respondendo através de reações 

motoras a excitações sensoriais” (BERGSON, 2010, p. 191). De modo reverso, quanto 

mais nos afastamos das respostas imediatas, mais dilatamos a memória e criamos a 

possibilidade de acessar o passado e essa vida de sonho. 

De acordo com o filósofo, o ser humano possui uma importante ferramenta para 

a sua intervenção na realidade que é a zona de indeterminação. Trata-se do intervalo entre 

o sistema receptivo e o sistema motor, um hiato entre percepção e ação. Este “vazio” é 

preenchido pela ação da consciência. “A consciência de fato habita o intervalo; 

recolhendo, por um lado, os movimentos que serão analisados, repartidos, selecionados 

em função do interesse - e, por outro lado, selecionando, dentre as ações possíveis de 

resposta, a ação mais eficaz”, postula Maciel Júnior (2008, p. 68). 

A dilatação dessa zona de indeterminação - ou seja, desse hiato - propicia um 

reconhecimento atento dos objetos. A relação que nós estabelecemos se configura de 

outra forma. Se o reconhecimento superficial, do cotidiano, se caracteriza por um 

movimento horizontal, banal, para atender hábitos pragmáticos, o reconhecimento atento 

exige mais esforço e proporciona uma riqueza maior de detalhes a partir de recorte 

vertical. Estabelece Bergson (2010): “O reconhecimento atento, dizíamos, é um 

verdadeiro circuito, em que o objeto exterior nos entrega partes cada vez mais profundas 

de si mesmo à medida que nossa memória [...] adquire uma tensão mais alta para projetar 

nele suas lembranças” (2010, p. 133). 

Ao estudar a articulação da memória com a literatura, a filósofa alemã Aleida 

Assmann (2011) discerne dois caminhos possíveis. O primeiro trata da mnemotécnica, a 
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memória como ars, arte. Por essa perspectiva, que possui uma longa tradição e tem suas 

raízes na Antiguidade grega e latina, a memória se relaciona a um armazenamento, um 

procedimento mecânico que tem como objetivo final a recuperação de informações:  

A mnemotécnica romana foi concebida como um procedimento 

adquirível e aplicável a vários fins e que objetivava o armazenamento 

confiável e a recuperação idêntica das informações inseridas na 

memória. A mnemotécnica eliminava a dimensão do tempo, ou seja, o 

tempo em si não era um agente estruturador no processo, que por isso 

mesmo se apresentava como um procedimento puramente espacial. 

(ASSMANN, 2011, p. 31) 

 

A historiadora Frances Yates (2007) ressalta que essa arte se inscreve no terreno 

da retórica, sendo uma de suas cinco partes, e funciona como técnica que permitia aos 

oradores e poetas, gregos e romanos, tecer longos discursos de cor. O procedimento 

consistia na memorização de uma série de lugares, por isso possuía um caráter espacial. 

Yates descreve o processo a partir de Quintiliano, professor de retórica: 

Segundo ele, para formar uma série de lugares na memória, deve-se 

recordar uma construção a mais ampla e variada possível, com o pátio, 

a sala de estar, os quartos, os salões, sem omitir as estátuas e outros 

ornamentos que decoram esses espaços. As imagens por meio das quais 

o discurso será lembrado - como um exemplo delas, Quintiliano diz que 

se pode utilizar uma âncora ou uma arma - são, então, colocadas pela 

imaginação em lugares da construção que foram memorizados. Isso 

feito, tão logo a memória dos fatos precise ser reavivada, percorrem-se 

todos esses lugares sucessivamente e pede-se a seus guardiões aquilo 

que foi depositado em cada lugar. Devemos pensar no orador antigo, 

movendo-se em imaginação, durante seu discurso, através de sua 

edificação construída na memória, extraindo dos lugares memorizados 

as imagens ali colocadas. (YATES, 2007, p. 19) 

 

Essa memória apresenta, inclusive, uma lenda de fundação. Durante um jantar, 

oferecido por um nobre da Tessália, o poeta Simônides de Ceos declamou um poema 

lírico em homenagem ao dono da casa. No entanto, o artista incluiu passagens em honra 

das divindades Castor e Pólux. O anfitrião, então, avisou que só daria metade da oferta 

ao poeta. O restante, Simônides deveria cobrar dos deuses homenageados. Na sequência, 

Simônides foi avisado que dois rapazes o estavam chamando do lado de fora da casa. 

Assim que saiu, o teto do cômodo onde ocorria o jantar desabou. O reconhecimento dos 

corpos – e seu enterro – só foi possível porque Simônides havia memorizado onde cada 



39 

 

convidado estava sentado. Dessa forma, nota-se que essa memória valoriza os lugares e 

a forma ordenada (YATES, 2007, 17). 

O segundo caminho possível de articulação entre memória e literatura diz 

respeito à concepção enquanto vis, potência. Nessa compreensão, há uma preponderância 

do processo de recordação em contraposição ao procedimento de armazenamento. De 

acordo com Assmann, “a palavra ‘potência’ indica, nesse caso, que a memória não deve 

ser compreendida como um recipiente protetor, mas como uma força imanente, como 

uma energia com leis próprias” (ASSMANN, 2011, p. 34). Se o armazenamento age 

contra o tempo e o esquecimento, a memória como potência age dentro do primeiro e 

toma o segundo como cúmplice.  

O poema cabralino “O profissional da memória” traz essa ideia do esquecimento 

como elemento constituinte da recordação. Tal ideia, todavia, vai se costurando no poema 

aos poucos. Nas quatro primeiras estrofes, ainda há uma tentativa de se produzir um 

antídoto para se evitar esquecer. Daí até a sétima, percebe-se que não há remédio: “A 

lembrança foi perdendo/ a trama exata tecida/ até um sépia diluído/ de fotografia antiga”. 

As últimas linhas, por sua vez, indicam que “o que perdeu de exato/ de outra forma 

recupera:/ que hoje qualquer coisa de uma/ traz da outra sua atmosfera”. Nesse sentido, 

nem tudo está perdido. É possível perceber uma relação com a virtualidade bergsoniana, 

uma dimensão que registra os instantes, que podem ser recuperados. 

 

O profissional da memória 

Passeando presente dela  

pelas ruas de Sevilha, 

imaginou injetar-se 

lembranças, como vacina, 

 

para quando fosse dali 

poder voltar a habitá-las, 

uma e outras, e duplamente, 

a mulher, ruas e praças. 

 

Assim, foi entretecendo 

entre ela, e Sevilha fios 

de memória, para tê-las 

num só e ambíguo tecido; 

 

foi-se injetando a presença 

a seu lado numa casa, 

seu íntimo numa viela, 
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sua face numa fachada. 

 

Mas desconvivendo delas, 

longe da vida e do corpo, 

viu que a tela da lembrança  

se foi puindo pouco a pouco; 

 

já não lembrava do que 

se injetou em tal esquina, 

que fonte o lembrava dela, 

que gesto dela, qual rima. 

 

A lembrança foi perdendo 

a trama exata tecida 

até um sépia diluído 

de fotografia antiga. 

 

Mas o que perdeu de exato 

de outra forma recupera: 

que hoje qualquer coisa de uma  

traz da outra sua atmosfera. (MELO NETO, 2009, p. 111) 

 

 

O poeta como esse profissional, referido no título do poema, alude a uma 

tradição que percebe a escrita como medium de eternização e suporte da memória. Essa 

concepção de escrita já era interpretada dessa forma desde os egípcios antigos. “Em um 

lapso temporal de mais de mil anos, ficava-lhes claro que construções colossais e 

monumentos jaziam em ruínas, mas os textos daquela mesma época ainda eram copiados, 

lidos e estudados” (ASSMANN, 2011, p. 195). Logo, eles próprios, os egípcios, 

constataram que os vestígios de tinta sobre o papiro tinham uma trajetória mais duradoura 

do que grandes construções arquitetônicas.  

Para a filósofa alemã, todavia, a escrita como um instrumento para a eternização, 

e como metáfora do ato, tem um efeito revés: 

Embora, no entanto, o gesto de escrever e gravar seja tão análogo à 

memória, a ponto de ser considerado a mais importante metáfora da 

memória, o medium da escrita também foi visto como antípoda, como 

antagonista e destruidor da memória. Ou será que foi justamente por 

isso? Pois dessa forma também surge o perigo de que se transfiram a 

operação e função memorativas para a escrita, de modo que a escrita 

detenha a responsabilidade pela memória e a memória, portanto, se 

externalize. (ASSMANN, 2011, p. 199) 
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Por esse ângulo, as pessoas já não precisam mais decorar longos discursos ou 

vultosos poemas épicos. A escrita acabaria provocando uma apatia da memória. Essa 

perspectiva é compartilhada por Platão, no diálogo Fedro. O filósofo grego se mostra 

cético quanto ao poder da escrita de atingir uma memória primeira, do mundo das ideias 

(anamnesis).  

O novo invento não cumpre o que promete, segundo julgamento do 

cético. Sua pretensão leva a descaminhos, já que, no lugar de sabedoria 

verdadeira, a escrita pode oferecer apenas um simulacro de sabedoria, 

e no lugar de verdadeiro potencial de recordação, apenas um apoio 

pobre e material. As promessas da escrita são, portanto, ilusórias: ela 

pode apenas fazer recordar aquele que sabe, nunca ensinar a quem não 

sabe. (ASSMANN, 2011, p. 200) 

 

No Renascimento, essas ponderações platônicas ficaram em segundo plano 

diante do aprimoramento da escrita e das melhores possibilidades técnicas - ainda que 

seja um momento anterior à Revolução Industrial. A escrita, nesse contexto, se vincula a 

uma força geradora de vida. Se, para Platão, a escrita ocupa o lugar da memória, para 

Shakespeare, por exemplo, a memória pode ser estimulada por ela. 

Ao analisar sonetos do dramaturgo inglês, Assmann (2011) verifica que o objeto 

livro emerge na obra shakespeariana como uma superfície que mobiliza o autor a dialogar 

consigo mesmo. Enquanto para Platão a escrita se configura como um medium para tomar 

notas, a escrita para Shakespeare atua como ferramenta para uma autocomunicação:     

A escrita não destrói o diálogo, ela possibilita um diálogo interno que 

perpassa longos intervalos de tempo. Para Platão uma escrita 

externalizada ocupa o lugar da memória, e, portanto, a destrói; Para 

Shakespeare, ao contrário, uma escrita interativa estimula a memória. 

Desse modo, do veneno de Platão voltou-se a compor um medicamento 

para a memória. (ASSMANN, 2011, p. 205) 

 

O filósofo e cientista Francis Bacon também faz formulações nessa linha. 

Enquanto imagens e estátuas sofrem destruição pelo tempo, os versos de Homero 

“destroem o tempo e garantem uma vida eterna” (ASSMANN, 2011, p. 208). Para o nobre 

inglês, a escrita atua como emanação viva de um espírito e tem como apontamento sempre 

o futuro.  

Tal com Shakespeare, Bacon também atribui a “vivacidade” da escrita 

ao processo interativo: para ele, uma ideia conservada é 

necessariamente uma ideia renovada. Assim, os caracteres não 

armazenam meros pensamentos, mas voltam a trazê-los sempre novos 
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para o mundo. Uma dissociação entre registro e saber, como Platão 

temia, fica explicitamente excluída em tais descrições, que partem do 

potencial memorativo da escrita e o entendem como um reservador de 

energia. (ASSMANN, 2011, p. 209)  

  

Tal entendimento propicia o surgimento da ideia de que os livros têm sua própria 

vitalidade. Contemporâneo a Bacon, o poeta John Milton, em seu discurso 

“Aeropagítica”, de 1644, atribui aos livros uma potência de vida. Para ele, a destruição 

desse objeto significa a morte da imagem de Deus. Esse otimismo tem raízes no início da 

Era da Imprensa. Os homens da época acreditavam que o suporte impresso impediria que 

a história da humanidade se perdesse. Escreve Milton: 

For books are not absolutely dead things, but do contain a potency of 

life in them to be as active as that soul was whose progeny they are; 

nay, they do preserve as in a vial the purest efficacy and extraction of 

that living intellect that bred them. [...] Who kills a man kills a 

reasonable creature, God's image; but he who destroys a good book, 

kills reason itself, kills the image of God as it were in the eye. Many a 

man lives a burden to the earth; but a good book is the precious life-

blood of a master spirit, embalmed and treasured up on purpose to a life 

beyond life. (MILTON, 1955, p. 174)8 

    

No final do século XVIII e início do século XIX, a comercialização da leitura 

enquanto lazer possibilitou a dessacralização do objeto livro. Como apontam Briggs e 

Burke (2006), “no período anterior a 1750, havia poucos livros, e os impressos eram 

muitas vezes tratados como sagrados” (2006, p. 70). Há anedotas que contam que era 

comum que pessoas doentes dormissem com livros ao lado - como a Bíblia - pois eles 

teriam poderes medicinais. Tal situação faz sentido se pensarmos a escrita como 

emanação de um espírito. 

A consolidação de uma indústria gráfica também contribuiu para um 

desmantelamento dessa relação estreita entre escrita e perenidade. Em uma sociedade 

burguesa, valores outros emergem para garantir o lucro e o pleno funcionamento da 

 
8 “Pois os livros não são completamente objetos mortos, mas, sim, contêm uma potência de vida em si e 

são tão ativos quanto a alma que lhes deu origem. Além disso, eles preservam, como em um frasco, a mais 

pura essência do espírito vivo que os produziu. Aquele que mata um homem mata uma criatura pensante, 

imagem de Deus. Mas quem destrói um bom livro mata o próprio pensamento, mata a imagem de Deus 

como se fosse no olho. Muitos homens vivem um fardo na Terra; no entanto, um bom livro é o precioso 

sangue vital de um espírito supremo, embalsamado e guardado, intencionalmente, para uma vida além da 

vida” (Tradução nossa). 
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indústria. O mercado literário passa, então, a ser gerido a partir das regras e interesses 

econômicos. “A indústria gráfica orientou-se conforme a demanda cambiante de um 

conjunto anônimo de leitores. [...] A promessa de eternidade dos poetas imergiu em ciclos 

cada vez mais rápidos de inovação e envelhecimento” (ASSMANN, 2011, p. 217). 

Em um mundo onde os poetas já não são eternos, Cabral coloca o tempo e a 

memória no centro de sua produção literária. Em “O profissional da memória”, fica nítido 

que se estabelece uma falha, uma vez que mesmo após “injetar lembranças”, como se 

fossem vacinas, elas não conseguem se manter presentes. Nesse mundo de incertezas, o 

autor mobiliza a memória como uma força criadora. 
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2. CABRAL E OS ECOS DA MODERNIDADE 

 

No ensaio “A máquina de João Cabral”, o poeta e crítico literário Marcos Siscar 

(2010) apresenta uma carta do autor pernambucano a Clarice Lispector. Embora o 

documento original não registre data e local, as circunstâncias mencionadas no texto 

indicam que a correspondência foi enviada de Barcelona no final da década de 1940, 

época de lançamento do livro Psicologia da composição (1947).  

 Siscar reproduz parte da missiva em seu trabalho: 

De certo modo é este o primeiro livro que consigo fazer com alguma 

honestidade para com minhas ideias sobre poesia. É um livro 

construidíssimo; não só no sentido comum, isto é, no sentido de que 

trabalhei muitíssimo nele, como num outro sentido também, mais 

importante para mim: é um livro que nasceu de fora para dentro. 

(MELO NETO apud SISCAR, 2010, p. 288) 

 

Cabral descreve, assim, a sua visão sobre o seu próprio modo de funcionamento. 

Crítico à visão romântica sobre os arroubos de inspiração, o autor traça seu trabalho 

estético a partir de um questionamento à ideia de que a poesia se consolida pela expressão 

de peculiaridades da personalidade do poeta, em que o texto literário precisa diretamente 

se adequar sob a chave da veracidade da vivência e dos sentimentos. Com base na reflexão 

contida na carta, Cabral acabava por alimentar essa oposição entre sujeito e objeto, entre 

inspiração e racionalidade, enfim, entre o fora e o dentro. 

É possível estabelecer paralelos entre essas crenças cabralinas com as leituras 

que fazemos da poesia francesa de Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Stéphane 

Mallarmé e Paul Valéry, por exemplo, escritores que são considerados fundamentais para 

se entender o que é comumente chamado de poesia moderna e os seus desdobramentos 

no Ocidente ao longo do século XX. Obviamente, não se pretende, assim, homogeneizar 

os sentidos de “moderno”, pois como já salientou o professor Ítalo Moriconi (2002, p. 

49), “moderna se queria e se dizia a poesia neoclássica do século XVIII [...], moderna foi 

a seu tempo a Divina Comédia de Dante, como modernos eram os trovadores daquela 

Idade Média longínqua em que a modernidade efetivamente começou”. 

Ainda assim, qualificamos como modernos os poetas franceses do fin de siècle, 

seguindo as caracterizações do teórico da literatura Hugo Friedrich em sua obra Estrutura 
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da Lírica Moderna (1978), que abarca reflexões não só sobre os escritos de Baudelaire, 

Rimbaud e Mallarmé, mas também aborda as suas ressonâncias na poesia de Jorge 

Guillén, García Lorca, T. S. Eliot, entre outros. 

Em meados do século XIX, Baudelaire já iniciara essas reflexões sobre fora e 

dentro. Apesar de muitos poemas de Les Fleurs du Mal falarem a partir de primeira 

pessoa, trata-se de uma experiência poética que nada tem de correspondente a um sujeito 

empírico. “Com Baudelaire começa a despersonalização da lírica moderna, pelo menos 

no sentido que a palavra lírica já não nasce da unidade de poesia e pessoa empírica, como 

haviam pretendido os românticos, em contraste com a lírica de muitos séculos anteriores”, 

afirma Friedrich (1978, p. 36-37). 

Baudelaire coloca como prioridade de sua poética a superação da “embriaguez 

do coração”. O francês dispensa “sentimentalismos” em favor de uma “fantasia 

clarividente”. Para ele, o intelecto se configura como uma força motriz que age para guiar 

a elaboração de fantasia. O artista, dessa maneira, concebe a produção poética aliada a 

conceitos de disciplina, clareza e consciência artística: “O ato que conduz à poesia pura 

chama-se trabalho, construção sistemática de uma arquitetura, operação com os impulsos 

da língua” (FRIEDRICH, 1978, p. 39). 

O projeto baudelairiano opera uma elaboração que vai de encontro à valorização 

do tom confessional e ao controle da experiência literária por parte do criador, qualidades 

essas que teriam sido marcantes na literatura ocidental dos séculos XVIII e XIX. Tais 

propriedades se verificam de Rousseau, na própria França, a José de Alencar, no Brasil. 

Se para o filósofo o ineditismo se configuraria a partir das Confissões de si, o autor 

brasileiro marcava sua presença por meio dos paratextos presentes em seus romances a 

fim de conduzir a experiência do leitor.  

Para citar o caso brasileiro, no prólogo do seu livro Iracema9, publicado em maio 

de 1865, Alencar se dirige diretamente ao leitor: “Abra então este livrinho, que lhe chega 

da corte imprevisto. Percorra suas páginas para desenfastiar o espírito das cousas graves 

que o trazem ocupado”. Ao final da obra, a presença do autor se marca novamente em um 

posfácio. Escreve Alencar: “Sabe você agora o outro motivo que eu tinha de lhe endereçar 

 
9 Disponível no site da Biblioteca Brasiliana USP: https://is.gd/HZZO8P. Acessado em 10 de janeiro de 

2019. 

https://is.gd/HZZO8P
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o livro; precisava dizer todas estas cousas, contar o como e por que escrevi Iracema” 

(ALENCAR, 1865, p. 200).  

Para Jobim, o contexto socio-histórico consolidou a ideia do autor como 

autoridade máxima. Como ele aponta: “a arte romântica deixou como uma de suas 

heranças a ideia do artista como gênio, como aquele que cria a obra, tal qual Deus criou 

o mundo” (JOBIM, 1999, p. 135). Para ele, a inventividade não se trata de uma grandeza 

pétrea, mas, sim, de um conceito ora valorizado, ora não. 

[...] houve momentos em que se valorizou a “imitação dos mestres”. 

E nestes momentos, obviamente a originalidade seria mal vista, 

desvalorizada ou mesmo inconcebível. No caso de Gregório de Matos, 

que escreveu num momento em que a absorção de outros textos, 

precedentes ou contemporâneos, era a norma predominante, seria 

inadequada a cobrança de “originalidade”. (JOBIM, 1992, p. 140) 

 

Impossível não estabelecer um jogo intertextual entre a necessidade de romper 

com a “embriaguez do coração” de Baudelaire e a leitura mais enraizada de Cabral sobre 

sua “despersonalização poética”. Nesse sentido, Friedrich evidencia como essa ideia de 

originalidade foi desprezada pelos postulados do poeta parisiense: “‘Beleza é o produto 

de razão e cálculo’, escreve por ocasião de uma discussão muito típica dele [Baudelaire] 

sobre a preeminência do artificial (quer dizer, do artístico) sobre o simplesmente natural” 

(FRIEDRICH, 1978, p. 41). De acordo com o crítico literário, Baudelaire concebe a 

inspiração como algo de valor meramente natural, sob o signo de subjetividade impura. 

A inspiração conduziria tanto ao inexato como à “embriaguez do coração”.   

Essa leitura aproximada entre Cabral e a lírica francesa produzida no fin de siècle 

se realiza, também, sob o ponto de vista da construção da obra, matematicamente tecida. 

“Ao lado do Canzoniere de Petrarca, de Der Westöstlichem, do Divan de Goethe e do 

Cántico de Guillén, Les Fleurs du Mal são o livro arquitetonicamente mais rigoroso da 

lírica europeia” (FRIEDRICH, 1978, p. 39).  

A vontade ordenadora de Baudelaire ganha corpo com a divisão dos poemas em 

grupos, por exemplo. O cuidado com a organização do livro estabelecia uma das 

preocupações do artista. A ideia de cálculo, assim, penetrava na concepção poética do 

artista por meio da dispersão dos poemas no livro e, também, se expressava no zelo pela 

forma dos versos: 
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O fato de Baudelaire ter disposto Les Fleurs du Mal como construção 

arquitetônica comprova a distância que o separa do Romantismo, cujos 

livros líricos são simples coleções e repetem, quanto ao aspecto formal, 

na arbitrariedade da disposição, a casualidade da inspiração. Comprova, 

além disso, a importância que as forças formais têm em sua poesia. 

Estas significam muito mais que ornamento ou cuidado devido. São 

meios da salvação, buscados ao máximo num estado espiritual 

extremamente inquieto. (FRIEDRICH, 1978, p. 40) 

 

O “construidíssimo” Psicologia da composição (1947) experimenta uma 

radicalização da “poética mineral” e da “busca pelo exato” em comparação a O 

Engenheiro (1945), como defende Senna (1980). O volume reúne três longos poemas, 

são eles: “Fábula de Anfion”, “Antiode” e o poema-título. A reflexão sobre a criação 

literária, que estava presente no livro anterior como um tema dentre outros, vai ser o 

elemento dominante, de modo a perpassar os três poemas. Ocorre, então, uma limitação 

temática de poesia sobre poesia. Senna (1980), ao analisar a obra, chega a qualificar 

Cabral como parnasiano, levando em consideração que esse movimento artístico no Brasil 

foi marcado pela execução de diversos formalismos e até hoje é caracterizado pela “aura 

de preciosismo” e pelo “bordado poético sobre nada”. Para a autora, Psicologia da 

composição exprime singularmente a ética (e estética) do autor no que tange à atenção 

pela forma (SENNA, 1980, p. 33). 

O cuidado matemático atinge o ápice com a publicação de A educação pela 

pedra (1966). A engenharia poética se consolida não só na medição dos versos, mas 

mesmo de maneira estrutural no livro. Secchin (2014) destrinchou essa construção 

literária: 

Há 24 poemas pernambucanos e 24 com temas variados, 

compartimentados em quatro seções referidas, na primeira edição do 

livro, como “a”, “b”, “A” e “B” (cada qual com doze textos”. Nas 

seções ou partes minúsculas, os poemas têm 16 versos; nas maiúsculas, 

24. Em “a” e “A”, os temas são pernambucanos; em “b” e “B”, variados. 

A rima, nas duas seções iniciais, comparece, toante, nos versos pares, 

com esquema bastante diversificado (mas nunca deixando de existir) 

nas partes finais. (SECCHIN, 2014, p. 237) 

 

 Por meio da reflexão sobre essa ideia de cálculo, a relação da literatura se 

constrói de maneira outra. A ênfase desses artistas em questionar o cânone romântico já 

estabelecido se baseia na hipótese de que se instala uma impossibilidade de pensar uma 
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escrita poética que se desvincula da própria leitura. O poeta é também leitor de si mesmo. 

Como observa João Alexandre Barbosa (2009): “Não há história do poema moderno sem 

que esteja presente, como elemento às vezes arriscado de passagem entre poeta e poema, 

a parábola dessa consciência de leitura” (BARBOSA, 2009, p. 14). 

Anterior aos poetas franceses, o escritor norte-americano Edgar Alan Poe, no 

século XIX, já se colocara como leitor de si mesmo. Em seu ensaio “A Filosofia da 

Composição”, ele questiona a tese do gênio artístico a partir da exposição das questões 

linguísticas e poéticas imbricadas em seu poema “O corvo”. No texto, Poe evidencia 

como a escrita poética é fabricada pela organização de elementos formais, 

cuidadosamente pensados. Postula Pedro Süssekind, em prefácio à obra:  

Ao fazer esse exercício como leitor de si mesmo, escolhendo seu 

poema mais conhecido para expor a matemática e as engrenagens de 

sua ‘teatralidade literária’, o autor de ‘O corvo’ apresenta um tipo de 

autorreflexão que caracterizaria posteriormente a poesia moderna” 

(SÜSSEKIND, 2011, p. 12). 

 

A elucubração, dessa maneira, vai se realizar como uma ferramenta eficiente 

para a refutação de teses anteriores. Essa reflexão poética sobre a escrita de poesia vai 

conduzir para a consolidação de uma produção metapoética. A pesquisadora italiana 

Maria Bochicchio (2012) salienta, no entanto, que é possível, por meio de um resgate 

histórico, perceber que a metaliteratura não data do século XIX propriamente. Para a 

autora italiana, traços metaliterários são encontrados até mesmo em Dante e Horácio, por 

exemplo, isso sem citar os debates já consolidados em torno de Hamlet, de Shakespeare. 

De acordo com ela: 

É evidente que não foi só a modernidade que valorizou a perspectiva 

metaliterária, mas crê-se que só a modernidade autonomizou a 

metapoesia como via artística a se, chamando a atenção, tanto para a 

necessidade teórica de indagar sobre a génese do acto criativo, os seus 

fundamentos, os seus pressupostos, os seus pentimenti, rasuras e 

reelaborações e as suas finalidades, como para uma práxis 

correspondente e a correlativa expressão existencial, problematizando 

em ambos esses planos o poder comunicativo da linguagem e o valor 

da ficção poética.  (BOCHICCHIO, 2012, p. 168) 

  

Assim, para Bochichio (2012), a modernidade teve um papel fundamental para 

o desenvolvimento da metapoesia como uma ferramenta de questionamento sobre o ato 
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criativo e sobre as possibilidades da linguagem como poder comunicativo. Para Friedrich, 

esses marcos são representados por Poe e Baudelaire, que desenvolvem uma reflexão 

teórica que avança de forma paralela à obra. Esse fenômeno ocorre a partir da convicção 

de que “[...] o ato poético é uma aventura do espírito operante e, ao mesmo tempo, 

observador de si mesmo, e que este, com a reflexão sobre seu ato, até reforça a alta tensão 

poética” (FRIEDRICH, 1978, p. 147). 

A poesia moderna, dessa maneira, coloca a língua como alvo de investigação. 

Ela se manifesta como um experimento, como uma arena onde são explorados os sentidos 

possíveis, de modo que o trabalho com a linguagem se desenvolve a fim de propiciar a 

fabricação de uma poesia que não só se descreve, ou se questiona, mas também se 

justifica.  

Cabral não só define a sua escrita enquanto “laconismo de gesto” e tecida “sem 

redondos” nas páginas dos jornais ou em ensaios. Na poesia, ele também se vale desse 

recurso, como em “Escultura Dogon”, de Museu de tudo: 

 

Escultura Dogon 

Ser deste mundo agreste 

que, apesar de sem pedra, 

é à beira do fazer-se 

pedra a seca falésia, 

 

desenvolve no artista 

laconismo de gesto, 

um fazer mais lacônico, 

sem redondos, severo. 

 

Tratando até a madeira, 

dá-lhe perfil só arestas, 

a fatura lascada 

de quando a pedra quebra. (MELO NETO, 2009, p. 115) 

 

Mais que uma explicação, o poema ensaia uma justificativa, uma vez que o 

“laconismo de gesto” prospera no artista por conta do seu berço, o “mundo agreste”, que 

torna “pedra a seca falésia”. A concisão da escrita cabralina aparece aqui não apenas como 

tema, no nível representativo, mas mesmo enquanto expressão, já que cerca de 70% das 

palavras usadas possuem até duas sílabas.  
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A economia na linguagem de Cabral configura, em “Escultura Dogon”, a escrita 

poética. A forma do poema, que se constrói a partir dos versos curtos divididos em três 

quadras, reforça a poesia que se faz com a minúcia de um artesão, “sem redondos”. Afinal, 

como reconhece Silviano Santiago, a escrita cabralina se faz de “poemas precisos e 

exatos, mãos-de-vaca” (SANTIAGO, 2017, p. 22). Além disso, o poema faz um apelo à 

natureza bruta das coisas, destacando, no interior da linguagem, aquilo que é superficial, 

que serve apenas para florear a poesia, desviá-la de um interesse mais profundo que habita 

a palavra. 

Se, em obras anteriores de Cabral, os poemas davam enfoque às paisagens 

nordestinas e espanholas, Museu de tudo inaugura uma poética a partir de territórios 

africanos. Dogon, por exemplo, se refere ao povo que vive em Bandiagara, uma das 

falésias pertencentes ao conjunto montanhoso de Hombori, no Mali, na África Ocidental. 

Por volta dos séculos XIV e XV, os dogon migraram do Oeste para essa localidade. Lá, 

encontraram casas construídas nos flancos do relevo. Originalmente, essas habitações 

moldadas a partir de grutas foram erigidas por outro povo, os tellem, que, por sua vez, se 

deslocaram para Yatenga, ao sul.  

Assim como para Baudelaire e Cabral a engenharia das formas constitui 

mecanismo de “salvação”, para os dogon, a arquitetura das casas também serviu como 

recurso de defesa de ameaças externas. Como apresenta o historiador guineense Djibril 

Niane, as aldeias no alto das montanhas contribuíram para a maior resistência contra os 

ataques externos de povos da savana. Todas as tentativas de dominá‑los fracassaram, 

enfatiza o autor (NIANE, 2010, p. 176).  

Nesse sentido, “Escultura Dogon” também expressa a relutância de se entregar 

com facilidade. A utilização no último verso dos fonemas oclusivos /p/ e /b/, 

respectivamente, na sequência “pedra quebra”, aponta para o trabalho poético na medida 

em que apresenta, a partir desse impedimento na passagem do ar, a redução máxima da 

palavra a um núcleo de significação. Com isso, ainda que não haja problemas quanto à 

organização sintática e semântica da frase, é a própria palavra que não se deixa entregar 

facilmente, conduzindo a leitura para um campo árido, onde os fonemas se agrupam 

buscando não uma complementação entre si para formar vocábulos, sintagmas e períodos, 

mas uma intensificação. 

As expedições europeias aos territórios africanos no início do século XX – com 

objetivo de pesquisa etnográfica e de “coleta” de materiais – contribuíram para tornar a 
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arte dogon bastante famosa e desejada para além do continente. Muitos desses artefatos 

deixaram, então, de desempenhar o seu papel social naquele grupo para adentrar como 

elemento em uma coleção em um território estrangeiro. Como alerta Niane: “Os objetos 

de arte dogon são conhecidos no mundo inteiro; no entanto, os mais belos não estão no 

Museu de Bamako, mas nas coleções particulares euro-americanas e nos museus da 

Europa” (NIANE, 2010, p. 176). 

O Museu do Quai Branly, localizado em Paris, consiste em um desses locais que 

abrigam um acervo de artes e documentos etnográficos oriundos não só da África, mas 

também da Ásia, América e Oceania. A instituição, assim, atua como um centro de cultura 

e pesquisa nas áreas de antropologia e etnologia. A Figura 1 compreende um exemplo de 

uma estátua dogon recolhida no museu. Trata-se de uma figura feminina talhada em 

madeira.   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

A predominância de traços retilíneos na escultura remete à imagem evocada, no 

poema, de um “perfil só arestas” efetuado na madeira. O poema reforça a ideia de uma 

lavra cuidadosamente realizada, ainda que bruta, de uma pedra que quebra. Essa noção 

Figura 1 - Escultura dogon: estátua feminina. Exposta no Museu do Quai Branly (França) 
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do “fazer”, que se repete no poema nas três estrofes, aponta para uma memória da 

fabricação de coisas no mundo. O poema institui uma prática que se realiza com 

constância, que perpassa a atividade daquele povo de talhar objetos em madeira bem 

como a própria atitude severa perante a produção de literatura. Se para o autor essa 

memória se desenvolve pela linguagem escrita, para os dogon, essa instância de 

realização se encontra diretamente conectada com a fala. 

Como assinala o historiador Joseph Ki-Zerbo, as sociedades africanas eram em 

grande parte civilizações com forte tradição oral. O autor destaca que essa característica 

se impõe como atitude outra diante do mundo, de modo que não se trata de uma 

consequência direta de uma falta, no caso, de um sistema de escrita. Os dogons, por sua 

vez, entendem que nomear é criar, que o ato de produzir linguagem significa realizar 

intervenções no ambiente ao redor. De acordo com o escritor:    

Quase em toda parte, a palavra tem um poder misterioso, pois palavras 

criam coisas. Isso, pelo menos, é o que prevalece na maioria das 

civilizações africanas. Os Dogon sem dúvida expressaram esse 

nominalismo da forma mais evidente; nos rituais constatamos em toda 

parte que o nome é a coisa, e que “dizer” é “fazer”. (KI-ZERBO, 2010, 

p. 140) 

 

A tradição oral, assim, possui uma importância basilar para a circulação de 

memória na sociedade dogon. Como observamos, Shakespeare e Bacon entendiam a 

escrita como um mecanismo que emanava um valor memorativo, uma vivacidade. Na 

sociedade dogon, essa característica perpassa a fala, que é responsável por configurar um 

ambiente para troca de testemunhos entre gerações, realização de rituais, transmissão de 

valores e convenções, bem como para a produção de literatura oral. 

A memória convocada pela oralidade permite a participação ainda mais 

significativa do corpo, o que não constitui apenas um detalhe. A presença corporal por 

meio de gestos, expressões e entonações contribui para esse processo de recordação. 

Todavia, o corpo, aqui, entendido como esse local “de passagem dos movimentos 

recebidos e devolvidos” e “sede dos fenômenos sensório-motores” (BERGSON, 2010, p. 

177) não atua de maneira exclusiva. Nesse processo, a memória do corpo se atrela à do 

espírito, responsável pela evocação de imagens do passado. 
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2.1 O poeta e a reversibilidade da linguagem 

   

Cabral trabalha a sua literatura de modo a produzir empecilhos para uma leitura 

focada apenas em representações. O exercício com a linguagem ocorre em outro nível, 

como observa Barbosa (2009), sobretudo nos poemas que tratam de paisagem e 

regionalidades:    

Este, aliás, um grande perigo: de que o leitor se deixe levar por seus 

aspectos regionais (operando uma espécie de “viagem turística” através 

de seus textos) e esqueça, ou não perceba, a sua organização mais 

complexa, densa, transformadora, pela arte da poesia, numa poética de 

grande tensão, em que o dizer e o fazer estão de tal modo articulados 

que o seu consumo apenas temático, tanto quanto a sua apreciação 

somente artesanal, deixariam o leitor a meio caminho. (BARBOSA, 

2009, p. 107-108) 

   

Em “Impressões da Mauritânia”, o jogo linguístico operado por Cabral em sua 

composição poética atrela uma aridez da geografia à aridez da linguagem. O autor não 

descreve um cenário, com ricos adjetivos e caracterizações exacerbadas. Pelo contrário, 

ele intensifica o sentido a partir de uma dicção econômica.   

 

Impressões da Mauritânia 

Na paisagem é seca a tripa 

e a boca não tem saliva. 

Nem mesmo há a mucosidade 

do suor, da sombra, da árvore. 

 

Nem o mar é de água: é de zinco, 

teto ondulado, estendido 

até o além-olho, no areal 

de um país praia integral. 

 

Não há a água muda da poça, 

a sílaba úmida da gota; 

e só no azul-mar dos mantos 

há a ilusão de água e de brando: 

 

que o azul-céu é de um minério 

igual aos do cobre e ferro 

dos fundos veios, à chave, 

sob oásis de azinhavre. (MELO NETO, 2009, p. 56) 
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Na primeira estrofe, esse objetivo já fica nítido ao emparelhar uma natureza seca 

a uma boca sem saliva: “Na paisagem é seca a tripa/ e a boca não tem saliva/ Nem mesmo 

há a mucosidade/ do suor, da sombra, da árvore”. Seguindo o alerta de Barbosa (2009), a 

leitura desse poema não se aproxima do objetivo de uma apresentação de cenário, ou ao 

simulacro de uma visita turística. Desenvolve-se uma produção poética que subverte 

quaisquer tentativas de materializar a paisagem. “Nem o mar é de água: é de zinco” e 

“que o azul-céu é de um minério/ igual aos do cobre e ferro” são trechos que configuram 

essa impossibilidade geográfica. Não é mais a correspondência ao mundo exterior que 

importa, mas, sim, a própria operação que se realiza na língua. 

Nesse sentido, o poema conduz a uma outra busca pela verdade, que não mais 

obedece a essa correspondência entre signo e referente, mas que se instala na distância, 

escavada no interior da linguagem, onde ocorre a produção de sentido e as coisas são 

reconhecidas como elas mesmas. De modo que, nesse percurso, a linguagem é 

confrontada por uma violência interna que abre o poema a uma realidade (im)própria a 

partir de uma tensão que se processa em diversas camadas da linguagem. 

No entanto, essa brincadeira que faz do azul-céu um minério e do azinhavre um 

oásis promove uma seriedade na escrita que compõe com a memória um modo particular 

de inscrição no mundo. Desse modo, o próprio título do poema indica a existência de um 

conjunto de percepções ainda não organizadas em torno de uma lembrança, mas apenas 

percebidas. Até por isso, o trabalho poético não pode encontrar, numa teoria da verdade 

que trabalhe a correspondência, a verdade do poema, pois as impressões conjuram a 

localização e a fixidez de seus elementos constituintes que nos chegam pela percepção 

para apresentar – de maneira direta, mas indeterminada – as coisas do mundo. 

Com isso, esse tipo muito especial de incerteza faz mais do que apenas criar 

desvios irredutíveis na palavra, pois aponta para uma centralidade do trabalho poético em 

que o autor, como um flâneur baudelairiano, constitui-se mutuamente com a paisagem. 

Dessa forma, muito embora permaneça marcada uma voz que enuncia o poema, tornam-

se indiscerníveis os limites que a separam dos objetos apresentados. Consequentemente, 

esse modo encontrado pelo poema de compor com os objetos gera uma indeterminação 

também entre os polos de sujeito e objeto, observador e observado.        
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A literatura moderna carrega uma marca de experimentação em que as 

combinações de elementos no verso não são convocadas, necessariamente, pela 

perspectiva do significado. Vocábulos que não seriam considerados “líricos” são 

liricamente enfeitiçados. Como sugere Friedrich, a poesia moderna não opera 

exclusivamente sob a chave do conteúdo: 

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 dos conteúdos 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 a sente. 

(FRIEDRICH, 1978, p. 18) 

 

Dessa maneira, na poesia moderna, real mesmo só a palavra. A experiência com 

a linguagem também emerge por meio da exploração de zonas de significados mutáveis, 

um caminho que coloca autor e leitor em um mesmo plano de exercício sobre o texto. 

Sob essa concepção, não é mais possível falar em poesia enquanto uma propriedade 

privada inviolável e com sentido cristalizado. Desse modo, é preciso admitir que há uma 

dimensão do imprevisível entre o dizer e o ouvir, o escrever e o ler. A leitura, nesta 

perspectiva, também faz parte do processo de criação.  

Tal concepção, que também se consolida a partir da poesia moderna, tem em 

Mallarmé seu principal expoente. Este contato produtivo da leitura foi condensado sob o 

conceito de sugestão. É por meio desse mecanismo que se configura a possibilidade de 

uma experimentação infinita de significados. A palavra em si é autora do ato poético, não 

o poeta:  

De fato, sua lírica [de Mallarmé] excita o leitor também a continuar o 

ato produtivo inconcluído que nela se realiza, mediante uma atividade 

produtiva ulterior a qual evita uma conclusão repousante da mesma 

forma que a poesia o evita. A infinita potencialidade na qual esta 

linguagem se move, só se estende ao leitor na medida em que ela o 

impele a uma potencialidade interpretativa de significado da mesma 

forma infinita. O leitor não deve decifrar, mas sim chegar ele próprio 

ao enigmático, onde, intuindo decifrações, mas não as concluindo 

prematuramente, pode até mesmo pensar em possibilidades de 

interpretação da poesia que talvez nem sequer figuravam no plano do 

autor. (FRIEDRICH, 1978, p. 121) 
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Essa possibilidade infinita de leitura da poesia, alvo da reflexão de Friedrich 

(1978), encontra reverberação em Barbosa (2009), que chama atenção para essa 

reversibilidade de significados: a língua não é transparente: “Por isso, não basta saber o 

que o poeta quer dizer com tal ou qual imagem; as significações do poema talvez residam 

precisamente no obscurecimento das relações entre imagens e referentes circunstanciais” 

(BARBOSA, 2009, p. 26), afirma o professor.  

 Em “A lição de pintura”, Cabral tematiza essas possibilidades de leituras: 

 

A lição de pintura 

Quadro nenhum está acabado, 

disse certo pintor; 

se pode sem fim continuá-lo, 

primeiro, ao além de outro quadro 

 

que, feito a partir de tal forma, 

tem na tela, oculta, uma porta 

que dá a um corredor 

que leva a outra e a muitas outras. (MELO NETO, 2009, p. 109)

  

 

A pintura está mais próxima da poesia cabralina do que outras manifestações 

artísticas, como a música. Ao longo dos anos, essa associação foi se fortalecendo pelas 

próprias declarações do autor, que buscava aproximações entre a sua poesia e as obras de 

Mondrian, Miró, entre outros; e da crítica propriamente, que também percebia essas 

conexões, como Merquior (2013) estabelece em relação ao Cubismo. 

O primeiro verso do poema, “Quadro nenhum está acabado”, já sentencia essa 

ideia da arte que assume tantas significações quantos leitores encontre. Há uma 

confirmação de que há a viabilidade de sentidos múltiplos, uma vez que uma porta “que 

dá a um corredor/ que leva a outra e a muitas outras”. Um emaranhado de diferentes 

leituras emerge como mundo possível na modernidade. 

Os versos curtos, novamente, aparecem como uma característica da obra 

cabralina. Percebemos, também, que há uma quantidade considerável de vírgulas, que 

impedem um fluir mais livre do poema. O verso é quebrado com pausas, como se existisse 

uma luta interna que não permitisse a total entrega a essa visão de mundo.   
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Para Barbosa, o artista moderno tem consciência da reversibilidade, ou seja, da 

instabilidade, que atravessa a obra. Essa consideração se concretiza por meio da 

compreensão histórica do seu próprio texto: 

Por isso, o poeta moderno é aquele que sabe o que há de instável na 

condição de encantamento de seu texto, sempre dependente de sua 

condição de enigma. Consciência e história são vinculadas pelo mesmo 

processo de intertextualidade: o novo enigma é a resolução transitória 

de numerosos enigmas anteriores. Para o poeta moderno, a consciência 

histórica, sendo basicamente social e de classe, é também de cultura. 

(BARBOSA, 2009, p. 15) 

 

Como exemplo, Barbosa (2009) menciona, então, o poema The Waste Land, de 

Eliot. Para o professor, o poema – lançado já no século XX – constitui uma amostra da 

modernidade na poesia. Para ele, o texto em questão tanto se oferece à leitura quanto se 

firma como uma leitura ele mesmo: “a linguagem de Eliot absorve quer Frazer ou Weston, 

quer o coloquial irônico de alguns simbolistas franceses” (BARBOSA, 2009, p. 29). 

Nesse sentido, criação e crítica se vinculam em uma mesma dimensão à luz da 

intertextualidade. 

Como foi possível perceber, a relação entre sujeito, obra e leitor se configurou 

de diferentes modos ao longo da história. Na segunda metade do século XX – período 

que abarca o lançamento de Museu de tudo – o filósofo francês Roland Barthes 

aprofundou ideias que se costuravam desde antes. No seu texto “A morte do autor”, ele 

questiona o “império da autoria” e a tradição de se explicar a obra sempre partindo de 

quem a produziu. Para ele, assim como para Mallarmé, “é a linguagem que fala, não o 

autor” (BARTHES, 2004, p. 59). Dessa maneira, ele refuta a ideia de que há um sentido 

último nas obras literárias, sentido esse que fora concedido por um autor-Deus e que está 

para ser desvendado. 

A própria ideia de originalidade também é contestada quando Barthes salienta 

que “um texto é feito de escrituras múltiplas, oriundas de várias culturas e que entram 

umas com as outras em diálogo, em paródia, em contestação” (BARTHES, 2004, p. 64). 

O filósofo desloca uma perspectiva tradicional e ressalta que o autor também é leitor e o 

seu texto é atravessado por outros ditos e citações.  

A partir daí, vale ressaltar o sentido histórico proposto por Eliot (1989), que 

solicita a presença do passado, muito mais do que a sua “caducidade”. Para esse autor, 
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nenhum poeta completa seu sentido sozinho. O sentido é tecido a partir de um 

emaranhado de ditos de outrora: 

o sentido histórico leva um homem a escrever não somente com a 

própria geração a que pertence em seus ossos, mas com um sentimento 

de que toda a literatura europeia desde Homero e, nela incluída, toda a 

literatura de seu próprio país têm uma existência simultânea e 

constituem uma ordem simultânea. Esse sentido histórico, que é o 

sentido tanto do atemporal quanto do temporal e do atemporal e do 

temporal reunidos, é que torna um escritor tradicional. E é isso que, ao 

mesmo tempo, faz com que um escritor se torne mais agudamente 

consciente de seu lugar no tempo, de sua própria contemporaneidade.  

(ELIOT, 1989, p. 39) 

 

Dessa maneira, o artista deve buscar essa noção de historicidade e desenvolvê-

la ao longo da sua trajetória (ELIOT, 1989, p. 42). A partir desse postulado, percebemos 

que a singularidade do poeta não se fundamenta em supostas inovações, mas em como 

ele reivindica toda uma memória de literatura que já está colocada. Nesse sentido, caberia 

ao poeta recombinar “sentimentos, frases, imagens” (ELIOT, 1989, p. 44) a fim de 

produzir a sua obra: 

Se alguém comparar várias imagens representativas da poesia mais 

elevada, verá como é grande a variedade dos tipos de combinação, e 

também como se apaga por completo a marca de qualquer critério semi-

ético de “sublimidade”. Por isso, o que conta não é a “grandeza”, a 

intensidade, das emoções, dos componentes, mas a intensidade do 

processo artístico, a pressão, por assim dizer, sob a qual ocorre a fusão. 

(ELIOT, 1989, p. 44)  

  

De acordo com Eliot, então, é o diálogo com as fontes de outrora e o processo 

artístico que estariam no centro do debate e que determinariam a obra de arte. Tal 

perspectiva se aproxima da visão do poeta brasileiro Paulo Leminski, que defendia que 

escrita literária é comunicação com os autores que vieram antes por meio de telepatia: “A 

principal influência sobre a literatura de Machado de Assis não é o Brasil do Segundo 

Império. São os escritores franceses e ingleses que formaram seu gosto e alimentavam 

seu escrever” (LEMINSKI, 2012, p. 109). Nessa lógica, não haveria espaço para 

originalidade em um mundo com 2 mil anos de realização de literatura. “As obras são 

variantes de todas as obras anteriores. Não é o indivíduo quem faz literatura, é a 

Humanidade” (LEMINSKI, 2012, p. 110), afirma o artista curitibano.  
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João Cabral, nesse sentido, é considerado um autor que, em contato com a 

tradição, reelabora práticas e elementos consolidados de diferentes momentos da 

literatura considerada moderna, como aponta Flora Süssekind (1998): 

[...] pensando na poesia moderna, a dicção simples de Manuel 

Bandeira, as marcas da prosa no verso, características de Carlos 

Drummond de Andrade, a compreensão da poesia como construção, 

como em Joaquim Cardozo, a plasticidade das imagens de Murilo 

Mendes. Aspectos revistos e sintetizados, mas de forma extremamente 

particular, por João Cabral. (SÜSSEKIND, 1998, p. 31) 

 

A evocação desses teóricos e a contextualização da reflexão literária no século 

XX apresenta uma abordagem que não costura Cabral como um poeta a-histórico, um 

acontecimento isolado na literatura – como, muitas vezes, parte da crítica literária faz 

parecer. Pelo contrário, é possível perceber os “ecos” intertextuais que são convocados 

pela escrita cabralina. Se por um lado não nos interessa uma abordagem teleológica e 

reducionista dos movimentos literários – como ressaltado por Jobim (1992, 1999), por 

outro, tampouco operamos qualquer biografismo concentrado na autoria redentora, 

refutação de Barthes (2004). 

Como aborda Eliot (1989), a fabricação do poema se relaciona a um nível de 

escrita que não passa necessariamente por dados biográficos, ainda que forças da vida e 

da memória estejam ali em trabalho de conjunta elaboração: “Impressões e experiências 

que são importantes para o homem podem não ocupar nenhum lugar na poesia, e as que 

se tornam importantes na poesia podem não representar quase nada para o homem, para 

a personalidade” (1989, p. 45). Nessa linha, Leminski já alertara sobre a necessidade de 

se vincular “sinceridade” a uma questão técnica, à capacidade de exprimir um sentido a 

partir de procedimentos poéticos. De acordo com ele: “O primeiro personagem que um 

escritor cria é ele mesmo. Só os imbecis procuram um eu atrás do texto literário” 

(LEMINSKI, 2012, p. 106). 
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2.2 O caleidoscópio do mundo 

No trecho, mencionado anteriormente, da carta de João Cabral a Clarice 

Lispector, o poeta se mostra empolgado com a conclusão do novo livro, Psicologia da 

composição (1947). Parte significativa desse entusiasmo se refere ao método de produção 

da obra, uma vez que o autor tinha conseguido colocar em prática o que ele idealizara de 

antemão: a feitura de um livro completamente de fora para dentro. 

Como observado anteriormente, constitui prática da modernidade literária esse 

exercício de esboçar a poesia pela sintaxe do verso ou pelo poder sonoro precedentemente 

ao conteúdo. Isto é, o que tradicionalmente era entendido como um cuidado secundário, 

como a forma, passa a ter condição de origem. Pela mesma razão, o significado, antes 

preocupação de primeira ordem, passa a ser tratado como o resultado dos procedimentos.    

Assim, há duas imagens recorrentes das quais os poetas modernos costumam ser 

aproximados. A primeira delas considera o artista como um matemático ou engenheiro, 

visto que ele precisa se valer de uma precisão rigorosa para manejar uma zona de 

significados mutáveis. Esse paralelo encontra respaldo no contexto histórico, uma vez 

que aquele período costuma ser caracterizado, pelo menos na sociedade europeia onde 

estavam inseridos, como um momento de avanço de um sistema de produção pautado na 

industrialização e, consequentemente, de valorização da técnica e da modernização. Essa 

perspectiva, por exemplo, encontra alicerce na qualificação que Paul Valéry faz do pintor 

Edgar Degas:  

Os líricos contemporâneos gostam de falar de seu "laboratório", de 

"operar", da "álgebra", do "cálculo" do verso. Valéry, em seu livro sobre 

Degas, descreve o pintor moderno: não mais a aconchegante desordem 

do atelier do artista de outrora, mas um "laboratório de pintura", onde 

um homem vestido todo de branco, com luvas de borracha, trabalha 

segundo um horário preciso, rodeado de instrumentos de precisão. 

(FRIEDRICH, 1976, p. 163) 

 

A segunda imagem associa o poeta a um mágico. Essa conexão tem como 

premissa a interpretação de que ao realizar um processo combinatório que abrange som, 

ritmo, forma e, por último, um tema, o artista moderno emprega “fórmulas mágicas”. Em 

um panorama histórico mais largo, é possível vislumbrar que já existia uma aproximação 

entre o trabalho poético e potências extraordinárias pelo menos desde a Antiguidade 

Clássica, quando havia o entendimento de que o poeta detinha dons de clarividência. Esse 
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segundo tipo de analogia foi bastante comum até o Renascimento, quando começou a ser 

depreciado. Se por um lado esse movimento renovador valorizou ideais clássicos da 

cultura greco-romana, por outro prezou pelo racionalismo e antropocentrismo, de modo 

a preterir concepções que pudessem dialogar com certo misticismo. 

Interessante notar que justamente na modernidade se recupera esse vínculo entre 

magia e poesia. A retomada de preceitos antes considerados arcaicos coexiste com um 

mundo de olhos voltados para o futuro e forte desenvolvimento tecnológico. Essa 

aparente contradição é uma entre as que caracterizam a modernidade, um período em que 

o poeta esquadrinha a beleza misteriosa da metrópole, lugar de decadência, mas também 

de encontro.  

Ainda, vale citar que no mesmo movimento em que a modernidade consolida as 

dimensões pública e privada, ao reorganizar o espaço público, ela também produz a 

flânerie, que desarranja essas fronteiras. O flâneur, propriamente, sente-se em casa na 

rua. Descreve Benjamin: “Para ele, as tabuletas esmaltadas e brilhantes das firmas são 

adornos murais tão bons ou melhores que os quadros a óleo no salão burguês; as paredes 

são a secretária sobre a qual apoia o bloco de notas; os quiosques de jornais são as suas 

bibliotecas [...]” (BENJAMIN, 2017, p. 39). O filósofo potencializa a caracterização dos 

paradoxos da modernidade ao analisar Baudelaire diante da sociedade parisiense: “O 

poeta gostava da solidão, mas se possível no meio da multidão” (BENJAMIN, 2017, p. 

52). 

Entre o engenheiro e o mágico, a tradição literária aproxima Cabral mais do 

primeiro do que do segundo. Todavia, essa escassez de traços místicos explícitos não 

impede o equilíbrio do artista entre duas temporalidades. O moderno e o arcaico coabitam 

a poética cabralina na ideia mesma de um engenheiro. Como observado, esse termo se 

relaciona a uma ideia de modernização, de progresso e de enaltecimento da técnica. 

Contudo, também entrega um sentido de atraso ao remeter a engenho, modelo de 

monocultura que explorava mão-de-obra de pessoas escravizadas.  

O poema “A arquitetura da cana-de-açúcar” acumula esses instantes diferentes 

já no título, oportunidade em que apresenta a arquitetura, termo vinculado à ideia de 

modernização, e a própria cana-de-açúcar, plantada nas fazendas das casas-grandes de 

outrora e ainda hoje cultivada na Zona da Mata nordestina. Enquanto tema, é possível 

verificar que os canaviais aparecem na poesia cabralina em diversos momentos. Neste 

caso específico, o poema se constrói enquanto crítica a um sistema socioeconômico que, 
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embora tenha servido de base para a economia brasileira em diferentes ciclos históricos, 

também aprofundou desigualdades.  

 

A arquitetura da cana-de-açúcar 

Os alpendres das casas-grandes, 

de par em par abertos, anchos, 

cordiais como a hora do almoço, 

apesar disso não são francos. 

 

O aberto alpendre acolhedor 

no casarão sem acolhimento 

tira a expressão amiga, amável 

do que é de fora e não de dentro: 

 

dos lençóis de cana, tendidos, 

postos ao sol até onde a vista, 

e que lhe dão o sorriso aberto 

que disfarça o que dentro é urtiga. (MELO NETO, 2009, p. 91) 

 

O poema, curiosamente, também trabalha com a noção de dentro e fora. O 

alpendre, que pode ser considerado aqui como um lugar de passagem, separa essas duas 

instâncias: uma constitui o exterior da casa, a lavoura, espaço reservado aos serviçais; a 

outra se refere ao interior, ambiente das famílias pertencentes às classes dominantes. Há 

também uma referência à dissimulação burguesa, que “tira expressão amiga, amigável” 

do canavial, que exerce certo fascínio, para esconder “o que dentro é urtiga”. 

A quantidade de adjetivos e a doação de qualidades humanas a objetos 

(“alpendre cordial”) permitem entrever que, mesmo que o poeta busque realizar uma 

crítica mais objetiva a uma realidade social, as suas impressões (e não poderia ser 

diferente) se misturam ao relato. Ao valer-se da memória como alimento para a escrita, o 

poeta força uma atração do que estava em uma dimensão virtual para se atualizar. Como 

postulou Bergson (2010), “Nosso passado [...] é o que não age mais, mas poderia agir, o 

que agirá ao inserir-se numa sensação presente da qual tomará emprestada a vitalidade” 

(BERGSON, 2010, p. 281). 

 Nesse movimento de atualização, a divisão entre sujeito e objeto se torna mais 

opaca. O que deveria ser matéria do poema assume novamente o caráter de percepção e, 

nesse processo, desconfigura as fronteiras entre artista e obra, entre virtualidade e 



63 

 

atualidade. O que se encontrava a certa distância passa a atuar mais uma vez sobre o 

presente do poeta. A lembrança, portanto, “[...] deixa de ser lembrança, torna-se 

novamente percepção” (BERGSON, 2010, p. 281). 

Lembrança e percepção consistem em dois elementos fundamentais para a 

experiência no mundo. Enquanto a primeira se relaciona à sobrevivência das imagens, a 

segunda diz respeito a como interagimos com elas ao nosso redor. Os atos de perceber e 

lembrar são chaves importantes para entender a filosofia bergsoniana.  

O real, para o filósofo, pode ser compreendido a partir de dois sistemas: um deles 

se refere a como as imagens se conectam umas às outras, se influenciando e se 

transformando. Chamamos esse sistema de universo. O segundo estabelece as relações 

entre essas imagens a partir de um centro: o nosso corpo, que constitui um componente 

privilegiado porque funciona como uma marca inicial para regular todas as outras. Trata-

se, assim, do segundo sistema, que é a nossa percepção do universo, em que, como 

afirmou Bergson, tudo muda a cada movimento do corpo, “como se girássemos um 

caleidoscópio” (BERGSON, 2010, p. 20). 

O corpo, por esse viés, possui relevância por ser ele um centro de ação. No 

conjunto dos elementos materiais, ele experiencia o mundo a partir da percepção, que 

significa a captação das imagens circundantes e o vínculo delas a uma ação possível; e da 

afecção, que se descreve a partir do conhecimento das imagens pela sensibilização que 

ela provoca no próprio corpo. Bergson, nesse sentido, discorre que a percepção aponta 

para uma característica refletora do corpo, já que ela se vincula a uma ação, ainda que 

esteja no campo da expectativa. A afecção, por sua vez, mede o poder absorvente do 

corpo, ou seja, já consistiria em uma mistura da imagem exterior com o que sentimos no 

interior. Um exemplo deste caso, em Matéria e memória, é a dor sentida pela picada de 

uma agulha. 

Nesse processo de influência e convívio com as imagens do mundo, o corpo 

desponta como um lugar privilegiado por ser uma zona de passagem entre o estímulo das 

imagens, aquelas que perpassam a percepção e afecção, e, por último, a resposta. 

Percebo bem de que maneira as imagens exteriores influem sobre a 

imagem que chamo meu corpo: elas lhe transmitem movimento. E vejo 

também de que maneira este corpo influi sobre as imagens exteriores: 

ele lhes restitui movimento. Meu corpo é, portanto, no conjunto do 

mundo material, uma imagem que atua como as outras imagens, 

recebendo e devolvendo movimento, com a única diferença, talvez, de 
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que meu corpo parece escolher, em uma certa medida, a maneira de 

devolver o que recebe. (BERGSON, 2010, p. 14) 

 

A questão da escolha, para Bergson, não constitui um mero detalhe. Essa 

possibilidade de fazer opções de reação consiste em uma característica de seres vivos com 

uma estrutura biológica mais complexa, como é o caso dos humanos. O filósofo compara 

com a situação das amebas, que ao receber o toque de um corpo estranho, logo se contrai. 

No caso dessa disposição protoplasmática, percepção e movimento se confundem. À 

medida que a estrutura física se aprimora, o trabalho se divide e já é possível diferenciar 

o estímulo da resposta. Uma faixa de incerteza, portanto, qualifica aquilo que nos faz 

humanos. 

A função do cérebro humano, então, reside no trabalho de conduzir a um órgão 

de reação o movimento escolhido oferecido como resposta. Assim define Bergson: “Em 

outras palavras, o cérebro nos parece um instrumento de análise com relação ao 

movimento recolhido e um instrumento de seleção com relação ao movimento executado” 

(BERGSON, 2010, p. 27).  

Nesse sentido, o sistema nervoso central, como ilustra a metáfora de Bergson, 

funciona como uma central telefônica, cujo serviço consiste em “efetuar a comunicação 

ou fazê-la aguardar” (BERGSON, 2010, p. 26). Justamente por essa função específica, o 

cérebro não poderia ser o lugar para conservar imagens e sendo, assim, o local de 

resguardo da memória verdadeira. Ele também é uma imagem presente no mundo 

material, ainda que um tipo específico, pois permite que ação seja planejada, escolhida 

de maneira cuidadosa, de maneira a não mais operar como um movimento imposto. 

A memória atravessa por inteiro esse processo. Toda percepção está alagada de 

lembranças, uma vez que aos nossos sentidos do presente encontram-se misturados 

incontáveis detalhes de vivências passadas. Dessa maneira, Bergson explica que:    

Nossas percepções estão certamente impregnadas de lembranças, e 

inversamente uma lembrança [...] não se faz presente a não ser tomando 

emprestado o corpo de alguma percepção onde se insere. Estes dois 

atos, percepção e lembrança, penetram-se, portanto, sempre, trocam 

sempre algo de suas substâncias mediante um fenômeno de endosmose. 

(BERGSON, 2010, p. 70)  

 



65 

 

A memória, portanto, intercala passado e presente, conferindo nova vitalidade 

ao primeiro. Por sua vez, a disposição dos objetos ao redor condiciona essa junção de 

pluralidade de momentos, já que “mudem-se os objetos, modifique-se sua relação com 

meu corpo, e tudo se altera nos movimentos interiores de meus centros perceptivos. Mas 

tudo se altera também em ‘minha percepção’” (BERGSON, 2010, p. 17) 

O poema “Em Marraquech” sintetiza essa relação singular com objetos 

permeada pela percepção. O texto, que chama atenção para um cenário africano, dessa 

vez, do Marrocos, faz um desenho do cotidiano da praça Jemaa-el-Fna, local de comércio 

popular a céu aberto. 

 

Em Marraquech 

A Jemaa-el-Fna de Marraquech 

é mais do que um museu de tudo: 

é um circo-feira, é um teatro, 

onde o tudo está vivo e em uso. 

 

No raso descampado urbano 

(no Nordeste, pátio de feira) 

cada um se exibe no que sabe 

(no Hyde Park, no que pensa), 

 

sem pensar se aquilo que exibe 

pode ou não achar o seu público: 

dos dois marroquinos de saia 

lutando seu boxe anacrônico, 

 

até os camelots, os poetas, 

os mil circos do circo, o padre, 

cada um em seu círculo próprio 

no circo amplo e comum da tarde. (MELO NETO, 2009, p. 45) 
 

A primeira estrofe do poema atenta para uma diferenciação. A praça em questão 

“é mais do que um museu de tudo”. Em vez de ser caracterizada a partir de um “caixão 

de lixo e arquivo” (MELO NETO 2009, p. 25), como o foi o poema-título do livro, há 

uma aproximação a um teatro. Enquanto um museu se constrói a partir da exibição de 

objetos, ou seja, de produtos, uma encenação teatral expressa-se por meio de produção, 

isto é, do fazer-se, em lugar do que já fora feito. A cada noite de encenação, os atos se 

repetem. Todavia, por mais que as falas, o elenco e o cenário pareçam os mesmos, há 

produção de diferença e os instantes dramatizados nunca são exatamente os mesmos. 
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O poema exibe um quadro de um momento específico do dia “no circo amplo e 

comum da tarde”, onde “até os camelots, os poetas, / os mil circos do circo, o padre, / 

cada um em seu círculo próprio” contribuem para formar uma disposição apreendida pelo 

poeta, a partir de um ponto de vista determinado, que já não seria o mesmo no momento 

seguinte. A ideia de algo que se encontra em permanente produção contribui para apontar 

a importância da percepção na fabricação de memória e, assim, reconfigurar a relação 

com as coisas do mundo.    
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3. O POETA MIRA SUA FOTOGRAFIA 

 

Em um contexto literário em que gêneros como a epopeia e o teatro 

explicitamente ecoavam vozes outras a partir do artista, o lirismo foi entendido como 

instrumento que transbordaria a “sinceridade” do poeta, como apontado no capítulo 

anterior. Enquanto a épica e o drama carregariam traços mais objetivos, a poesia lírica 

seria essencialmente subjetiva. O Romantismo foi atravessado por essa concepção de que 

o poeta lírico prioriza a tradução dos sentimentos mais autênticos de suas entranhas e não 

privilegia o engendramento da representação do mundo. 

O tom confessional da poesia perde espaço a partir da modernidade literária. Um 

dos marcos dessa virada foi a obra de Baudelaire. De acordo com os estudos de Friedrich 

(1978), um dos princípios literários do poeta francês funda-se na ideia de 

“despersonalização poética”, que institui a liquidação da unidade entre a palavra lírica e 

o sujeito empírico. A poesia moderna, assim, é caracterizada por esse afastamento da 

correspondência inevitável entre a vida natural e a literatura. 

Em ensaio publicado na obra Papéis colados, Flora Süssekind (2003) apresenta 

o poeta alemão Christian Morgenstern, que, assim como os franceses já citados, produziu 

literatura nos anos finais do século XIX. A autora chama atenção para um poema do 

escritor em que o texto se desenrola a partir da perspectiva de uma bota. O objeto chega 

a vocalizar na obra: “Descalce-me, rapaz!” (2003, p. 305). Para Süssekind, esse poema 

sintetiza de maneira oportuna as discussões daquele período sobre a organização de 

sujeito lírico, uma vez que não é razoável confundir a pessoa do autor com a voz 

reproduzida no texto. 

A partir de um horizonte histórico, torna-se possível verificar que a gênese dessa 

constituição de subjetividade está diretamente conectada a forças sociais e políticas. 

Süssekind (2003) formula que esse nascimento remonta ao século XII, com o 

aparecimento das noções de purgatório e de livre arbítrio, que fazem parte da produção 

discursiva determinante para a aplicação de penitências ou salvações na lógica cristã. 

Nesse cenário, surgem as práticas das confissões individuais: “[...] se assiste, então, ao 

declínio da confissão pública, em prol da prática cada vez mais cotidiana da confissão 

auricular, só entre o padre e o confidente, quase secreta” (SÜSSEKIND, 2003, p. 309) 
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Por mais que noções de coletividade também permeassem as relações nesse 

contexto de opressão religiosa, como o tormento comum do pecado original, haveria a 

possibilidade individual de diminuição das penas. Por conseguinte, as pessoas da 

sociedade ocidental, submetidas ao poderio católico, precisariam verbalizar seus pecados 

e assumir responsabilidade pelos seus atos: 

Aprende-se a enunciar repetidamente um “eu” cujas 

responsabilidades e intenções são ansiosamente perscrutadas pelos seus 

confessores. E cuja vontade de salvação pode livrá-los ainda do Inferno, 

desde que de confidentes transformem-se em penitentes. É, pois no 

indivíduo que se situam penas, castigos e expiações. É sua intenção que 

determina sua culpa. É sua confissão que permite avaliá-la. É com as 

penitências que pratica que alivia as próprias falhas. (SÜSSEKIND, 

2003, p. 309) 

 

É por meio desse conceito de pecador que o indivíduo adentra o imaginário da 

Idade Média ocidental. Através do livre arbítrio e da oportunidade de expiar suas 

infrações, o sujeito se constitui. Aliada a esse processo, a consciência também se firma 

como uma instância do sujeito, uma vez que a confissão só se concretiza por meio do 

acesso a ela. Dessa maneira, se configura o entendimento de que existe uma dimensão 

privada a que somente o próprio sujeito pode recorrer. 

O lirismo, portanto, nessa lógica, seria uma forma artística possível para fazer 

ecoar essa dimensão privada do sujeito. A resposta moderna se concretizou com a prática 

de fabricação de uma poesia que se pretende impessoal. De acordo com Friedrich (1978), 

a radicalização dos pressupostos de Baudelaire ganha corpo em Mallarmé, poeta 

conhecido por levar ao limite o ato criativo com a linguagem, de modo a impeli-la a uma 

“potencialidade interpretativa de significado da mesma forma infinita” (FRIEDRICH, 

1978, p. 121).  

Para Friedrich, a despersonalização baudelairiana se amplia para uma 

desumanização em Mallarmé. Justamente por meio da linguagem, o autor de Divagations 

(1897) produz poemas que falam, mas não pretendem ser compreendidos. Por essa 

abordagem, a linguagem não é comunicação. O propósito consiste em produzir uma 

expressão poética que oculte o autor. Friedrich ressalta que o ápice mallarmeano é a 

criação de uma obra poética “cujo som não mais parece provir de nenhuma boca humana, 

nem penetrar em ouvido humano algum” (FRIEDRICH, 1978, p. 111). 
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Segundo Mallarmé, seria preciso restituir à linguagem uma certa liberdade. Isso 

só seria possível, na avaliação do poeta, por meio desse procedimento desumanizador, 

que, por sua vez, propiciaria o transporte da língua a um tempo primitivo. Nesse instante 

idealizado, a linguagem não teria sofrido desgastes por conta da finalidade comunicativa 

estabelecida e nem pelos clichês que se consolidaram a longo prazo. Escrever poesia, 

nesse sentido, significa renovar radicalmente o ato criativo da linguagem. 

O poeta e crítico literário Michael Hamburger (2007) diverge da noção de 

elaboração de uma literatura desumanizada. Em livro dedicado à poesia moderna, o autor 

postula que por mais que qualquer artista desenvolva seu texto poético a partir de um 

objeto, a princípio, inanimado, ou mesmo focalize apenas a sua existência para a 

realização da obra artística, o caráter humano não pode ser subtraído de uma poesia que 

foi escrita por um ser humano. O teórico britânico defende, ainda, que é a própria 

linguagem – explorada por Mallarmé para a desumanização – que garante a qualidade 

humana ao poema.  

Em outras palavras, mesmo ao subverter aspectos da sintaxe no verso ou ao 

produzir um poema que se costura a partir de plantas ou animais, o poeta projeta alguma 

subjetividade à obra. A escolha lexical, o cuidado com a forma e a depuração do trato 

com as imagens sonoras são alguns exemplos de atitudes perante a linguagem que 

denunciam procedimentos realizados por um sujeito. Nesse movimento, vestígios de 

subjetividade são deixados na obra, mesmo que não haja uma vocalização explícita em 

primeira pessoa. Se houver, vale ressaltar, ainda, que essa manifestação não se confunde 

com o autor, cuja divisão foi evidenciada pela modernidade e destrinchada por Süssekind 

no exemplo do poema de Morgenstern.  

 Essa linha de raciocínio permite questionar a existência de uma poesia 

completamente impessoal. Para Hamburger, os manejos com a linguagem, que a 

conduzem ao limite da comunicação, assim como queriam os modernos, podem resultar 

na construção de um sujeito lírico que não se constitui como um indivíduo, mas que se 

forma na coletividade. A chamada “desumanização”, ou “despersonalização”, prescinde 

do espaço e do tempo, nos quais se insere o criador, para fins de acessar uma experiência 

temporal outra e uma conformação de sujeito coletivo, não mais individual: “O que a 

poesia pode excluir, especialmente quando as palavras são colhidas ao acaso, divididas 

em seus componentes ou transformadas em padrões visuais ou de som na página, é a 

individualidade” (HAMBURGER, 2007, p. 60). 
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A despersonalização dos franceses difere daquela que é característica da poética 

de João Cabral. Se para Mallarmé e Baudelaire esse processo se funda em um trato da 

língua que praticamente a torce ao avesso – e tem como consequência uma poética 

obscura, que não intenciona criar uma relação dialógica –, o poeta nordestino opera 

esquemas através da linguagem que também propiciam o esquivamento de excessos 

sentimentais, mas que privilegiam, sobretudo, a comunicação e a aproximação a um 

outro. 

Museu de tudo ocupa um lugar singular na obra cabralina por apresentar, seja 

por meio de um “anti-Cabral” (SENNA, 1980) ou por “lirismo reticente” (PEIXOTO, 

1983), uma mudança na prática poética do autor que afeta essa característica de uma 

literatura “despersonalizada”. As “incertezas do sim”, que Silviano Santiago (1982) 

constata em A escola das facas (1980), mostram as faces iniciais já na obra de 1975. No 

poema “De uma praia do Atlântico” é admissível examinar esses contornos de uma poesia 

em que a firmeza de antes se encontra estremecida. 

 

De uma praia do Atlântico 

Se o olhar visse curvo, 

como se diz que é o espaço, 

olhando a sudoeste 

de meu atual terraço, 

 

podia ver além 

do zinco ondulado (a água) 

tuas praias de coqueiros, 

pubescentes, não glabras. 

 

Mas há um outro ver 

além do primário (o olho), 

porque daqui te vejo 

com o ver do corpo todo, 

 

sob a táctil luz morna, 

com espessura de sucos, 

de um sol onde se está 

como dentro de um fruto. (MELO NETO, 2009, p. 107) 

 

Já de início, vale mencionar que o poema abre com uma partícula condicional 

(“se”) e o verbo no modo subjuntivo (“visse”), geralmente utilizado para exprimir uma 

relação de dúvida, imprecisão. A ideia de uma promessa incerta se expressa por meio da 
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construção de uma implicação lógica que percorre as duas primeiras estrofes: “Se o olhar 

visse curvo (....) podia ver além”. Ainda, nas estrofes internas, o poema opera a existência 

de falibilidade quando precisa amarrar o significado de determinadas palavras a partir do 

uso dos parênteses, nos versos: “do zinco ondulado (a água)” e “além do primário (o 

olho)”. Interessante notar também a caracterização do “espaço” que, neste momento, não 

é retilíneo, mas “curvo”. 

Com relação à composição da página, o poema estabelece um vínculo com uma 

fotografia, publicada ao lado, de João Cabral à beira-mar (Figura 2). Nela, é possível 

observar o poeta às sombras, por conta do posicionamento à contraluz do fotógrafo, com 

o olhar em direção às ondas do oceano. A partir dessa preferência de diagramação, se faz 

plausível uma leitura conjunta, do retrato e da poesia, que aponta a um sentimento de 

reflexão e nostalgia.  

O texto poético sugere um grau de erotismo que remete a uma relação sexual. 

Algumas marcas nos versos indicam este caminho de leitura, quando o poema se 

direciona a outra pessoa e fala em observar “tuas praias de coqueiros, / pubescentes, não 

glabras”, além dos trechos nas duas últimas estrofes: “com o ver do corpo todo” , “sob a 

táctil luz morna” e “de um sol onde se está como dentro de um fruto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terceira estrofe marca a diferença entre dois tipos bastante particulares de olho. 

No início do poema há uma distanciação entre quem enxerga e o objeto de desejo, afinal 

existe um largo “zinco ondulado” separando observador e observado. Por sua vez, o 

Figura 2 - Composição das páginas 106 e 107 da edição de Museu de tudo 
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decorrer do texto sugere uma espécie outra de olhar que mesmo ao longe consegue acessar 

o que era almejado. Nesse sentido, torna-se plausível a alusão dessa segunda categoria de 

olho a um tipo específico de experimentação com a memória. 

No cotidiano, a memória-hábito, que age segundo critérios de praticidade e 

utilidade, inibe a experiência de memória mais profunda, aquela associada a uma vida de 

sonho. Para Bergson, as lembranças mais intensas aguardam uma oportunidade de 

“fissura” para fazerem passar, então, as suas imagens. (BERGSON, 2010, p. 107). Uma 

leitura possível dessa segunda parte de “De uma praia do Atlântico” consiste em perceber 

a imagem como a abertura de uma fenda, em que camadas mais interiores, que antes 

estavam à espreita, vazam e tornam viável uma perda de contornos da experiência passada 

e a presente. 

A partir de uma leitura romântica, poderia ser afirmado que o poema trata de 

uma passagem específica da vida do próprio João Cabral. A fotografia, inclusive, 

contribui para reforçar essa ideia de vínculo irresistível entre a personalização literária e 

a pessoa física. O trecho que deixaria mais margem a esse tipo de viés interpretativo 

constitui o verso em que emerge uma estrutura em primeira pessoa: “porque daqui te 

vejo”. No entanto, esse caminho de análise limitaria a experiência com a literatura. 

De acordo com Dominique Combe (2010), uma direção mais adequada consiste 

em partir de concepções de “verdade” e “ficção” como polos que não se excluem, mas 

que se interpenetram, diferentemente de outros contextos históricos em que se percebia 

traços imaculados de artifício na prosa e de sinceridade na poesia. O professor salienta 

que esse jogo de oposições simplistas não contribui para a abordagem do fenômeno 

literário na contemporaneidade. Cabe, de maneira mais pertinente, entender como essas 

forças entram em relação conjuntamente:  

Convém então relativizar a polaridade estabelecida pela crítica entre 

sujeito “empírico” e sujeito “lírico”, entre autobiografia e ficção, entre 

a “verdade” e a “poesia”, não somente porque todo discurso referencial 

comporta fatalmente uma parte de invenção ou de imaginação que alude 

à "ficção", mas também porque toda ficção remete a estratos 

autobiográficos, de modo que a crítica não tem como verificar a 

exatidão dos fatos e acontecimentos evocados no texto autobiográfico 

ou na “poesia de circunstância” e, assim, avaliar seu grau de 

“ficcionalidade”; (COMBE, 2010, p. 123) 
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Combe, portanto, defende uma investigação da literatura como um “jogo”, no 

sentido de conferir um aspecto dinâmico à análise. Isso se dá com o entendimento de que 

o sujeito lírico, por exemplo, está em constante construção, em lugar de se estabelecer 

como um sujeito categorizado de forma estável e que é exprimido pelo poema. Nesse 

sentido, trata-se de uma impossibilidade típica pensar essa camada em termos de 

identidade. Pela mesma razão, por essa perspectiva, oposições entre categorias genéricas 

como “autobiografia” e “ficção”, “eu lírico” e “eu autobiográfico” não dão conta de 

responder todas as perguntas demandadas pela própria poesia. 

No ensaio “O sujeito lírico fora de si”, o poeta e crítico literário Michel Collot 

também parte da inviabilidade de pensar uma constituição subjetiva a partir de conceitos 

como interioridade e identidade. Para o autor, a modernidade seria marcada por um 

movimento em que o sujeito se forma pelo contato com o mundo e o Outro. A partir das 

teses linguísticas de Benveniste, Collot conclui que os pronomes pessoais não são 

propriedade de ninguém e que quando lemos um “eu” em um poema, essa partícula 

gramatical não designaria um sujeito singular, mas, sim, um ato de enunciação aberto 

para alteridade. 

Collot cita Rimbaud como um exemplo de poeta que seguiu esses preceitos. Essa 

linha de raciocínio postula que é exatamente no movimento de “objetivação”, a partir do 

qual o poeta se coloca como um manipulador da linguagem, que faz com que ele seja 

mestre de si.     

Se Rimbaud rompeu com o "verossímil lírico", é porque este 

encerrava a expressão do sujeito nos limites de uma unidade psicológica 

fechada e sempre semelhante a ela mesma. Promovendo uma "poesia 

objetiva" e se fiando nos jogos da linguagem é o Eu que ele coloca em 

jogo, não para o abolir, mas para o abrir para fora e para o outro. 

(COLLOT, 2013, p. 233) 

 

Esse movimento proposto por Collot significa uma maior atenção em relação 

aos objetos. A marca da modernidade, nesse sentido, não seria simplesmente a 

vocalização em primeira pessoa, mas, sobretudo, o movimento de tornar indiscerníveis 

os limites entre sujeito e objeto: “Em vez de impor ao mundo seus valores e significações 

preestabelecidos, aceita se ‘transferir para as coisas’, para descobrir nelas ‘um milhão de 

qualidades inéditas’, das quais ele poderá se apropriar, se conseguir formulá-las” 

(COLLOT, 2013, p. 234) 
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Nesse processo, a memória enquanto uma força que atravessa a escrita – 

designada por Assmann (2011) como recordação – não opera, similarmente, de maneira 

pura. Tal perspectiva ganha concretude ao percebermos os fragmentos e incompletudes 

que caracterizam a memória. A própria noção de esquecimento não se configura como 

rival, mas como um mecanismo intrínseco. Vale verificar, assim, como forças diversas 

ocupam essas “falhas”, como a fantasia, para citar um elemento presente também na 

poesia moderna. 

A experimentação com a linguagem realizada pelos poetas modernos propiciou 

o abandono do conteúdo como o princípio norteador da arte de modo que o significado – 

por sua vez, não considerado como um elemento cristalizado – emerge não da relação 

temática, mas, por exemplo, da combinação sonora e do ritmo. Tais procedimentos 

permitem que o trabalho poético se desenvolva no nível da expressão, tendo como 

objetivo maior potencializar a palavra e fazer reverberar sentidos artísticos que ficariam 

marginalizados. 

Nesse sentido, a compreensão da literatura enquanto representação do mundo 

perde importância. Para Baudelaire, a investigação dos impulsos sonoros implica a 

renúncia da ordem lógica e gramatical. Por esse prisma, o que mais interessa ao poeta não 

é a reprodução de uma esfera objetiva, mas, na sua operação poética, produzir mudanças: 

“A lírica de Baudelaire, ao contrário, não aspira à cópia fácil, mas sim à transformação” 

(FRIEDRICH, 1976, p. 53). De acordo com Friedrich, um dos modos de realizar essa 

magia com a linguagem decorre da recusa do uso de adjetivos racionalmente exatos, para 

qualificar algum evento.  

Rimbaud também expressa essa necessidade de se produzir arte com liberdade 

criativa ilimitada. Com relação à pintura, o artista deve fugir da representação para fins 

de provocar outra experiência estética. Desse modo, a fantasia irrompe no momento em 

que o artista subverte as relações “normais” entre o sujeito e as coisas do mundo.  

Temos de arrancar à pintura seu hábito antigo de copiar, para fazê-

la soberana. Em vez de reproduzir os objetos, ela deve forçar 

excitações mediante as linhas, as cores e os contornos colhidos do 

mundo exterior, porém simplificados e dominados: uma verdadeira 

magia. (RIMBAUD apud FRIEDRICH, 1976, p. 81) 

     



75 

 

A ideia de fantasia enquanto faculdade criadora constitui um resquício do 

Romantismo que continuou na modernidade. Se em anos anteriores o caráter desregrado 

lhe conferia uma avaliação negativa, o movimento artístico no Oitocentos enalteceu 

justamente essa qualidade: “O caráter desordenado ou rebelde da imaginação fantasiosa, 

em virtude do qual essa forma de imaginação parecia inferior às outras no século XVIII, 

no século XIX passa a ser elemento positivo, um mérito, uma característica da liberdade 

criadora (ABBAGNANO, 2007, p. 439).  

Na modernidade literária, dessa maneira, toda exigência objetiva passa a ser 

confrontada pela liberdade de composição da arte. Para Friedrich, “a lírica se tornou a 

linguagem de um mundo criado quase exclusivamente pela fantasia que passa por cima 

da realidade ou a aniquila” (FRIEDRICH, 1976, p. 202). Ele ressalta que o principal 

instrumento para essa demolição de um referencial e construção de um mundo novo 

perpassa a exploração da linguagem metafórica: 

A metáfora tinha sempre servido à transformação poética do mundo. 

Ortega y Gasset expressou certa vez este conceito em forma de 

parábola: ‘A metáfora é a maior força que o homem possui. Aproxima-

se do encantamento e é como um instrumento da criação esquecido por 

Deus no interior de suas criaturas, como o cirurgião distraído tinha 

deixado ficar um instrumento no corpo do operado. (FRIEDRICH, 

1976, p. 206) 

 

Ao explorar a língua no limite da comunicação, a lírica moderna desenvolveu 

combinações metafóricas que não se importavam com a exigência de uma efetivação 

lógica. Tal mecanismo, no entanto, ecoa de maneira diferente na poética cabralina. Se, 

por um lado, também é possível verificar a utilização de metáfora nos poemas, por outro, 

a composição literária não pretende desmoronar e nem propor a substituição de uma 

realidade concreta. 

No poema “O sol no Senegal” a construção de imagens ocorre a partir da 

comparação e substituição de termos a partir de aspectos de afinidade. O texto apresenta 

o nascer e o pôr do sol em dois lugares diferentes: Recife e Senegal, como o próprio título 

já indicara. Enquanto na capital pernambucana se percebe o sol “saltar”, o ponto de vista 

da costa senegalesa mostra que o astro “se desmancha no mar”.     
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O sol no Senegal  

Para quem no Recife 

se fez à beira-mar, 

o mar é aquilo de onde 

se vê o sol saltar. 

Daqui, se vê o sol 

não nascer, se enterrar: 

sem molas, alegria, 

quase murcho, lunar; 

um sol nonagenário 

no fim da circular, 

abúlico, incapaz 

de um limpo suicidar. 

Aqui, deixa-se manso 

corroer, naufragar; 

não salta como nasce: 

se desmancha no mar. (MELO NETO, 2009, p. 70) 

 

Por mais que seja plausível estabelecer vínculos metafóricos, como quando o 

poema destrincha o sol africano como “nonagenário”, “quase murcho” e “lunar”, os 

versos não propõem uma desvalorização de uma dimensão concreta. Pelo contrário, ela 

se reforça quando o texto se fundamenta em uma relação geográfica. Afinal, o litoral de 

Pernambuco está voltado ao leste e o de Senegal ao oeste, e a partir daí se desenreda o 

olhar ao movimento do sol. Por mais que essas noções entre regiões oriental e ocidental 

do globo também perpassem algum grau de imaginação, já que as fronteiras são 

convencionalidades, elas, ainda assim, se apoiam na leitura de uma realidade específica. 

Essa perspectiva cabralina se aproxima de uma análise bergsoniana para pensar 

a produção de fantasia. Assim como ocorre no poema, não cabe na filosofia de Bergson 

uma investigação do real que perpassa a sua destruição e a produção de um mundo novo. 

O filósofo em questão não tem uma abordagem que se baseia na bipartição entre duas 

realidades e que, por sua vez, seria alicerçada em critérios de transcendência ou 

paralelismos. O que interessa é avaliar como se faz possível criar a partir do acesso à 

mesma realidade, pois tanto a virtualidade quanto a atualidade são dois modos de acessar 

o mesmo real. 

Assim, por meio da escrita poética, fantasia e memória constituem duas forças 

possíveis que atuam como instrumentos para acessar a dimensão daquilo que vem a se 

atualizar, ou seja, a virtualidade. O poeta Novalis percebera uma aproximação entre esses 

dois termos ao precisar que a fantasia é um sentido maravilhoso que está completamente 

desvinculado do tempo presente (ABBAGNANO, 2007, p. 439). 
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3.1 Fronteiras indiscerníveis 

No livro A casa, a nostalgia e o pó, o professor Pascoal Farinaccio (2019) 

defende, de maneira consoante aos autores trabalhados anteriormente, que a fantasia 

constitui um elemento imanente à experiência no mundo. Na obra, o autor apresenta que 

essa força permeia nossa relação com o ambiente e, ainda, ao recorrer ao filósofo italiano 

Remo Bodei, mostra como ela atua para ajudar na reelaboração de significados das coisas 

ao redor. Farinaccio afirma: “Sempre podemos descobrir novas qualidades nas coisas que 

voltamos a contemplar e então criar, a partir das sensações despertadas, novas imagens 

significativas para elas” (FARINACCIO, 2019, p. 24). 

Enquanto “núcleos geradores de imagens”, as coisas no mundo estão sempre 

abertas a interpretações e à entrega de novos sentidos, uma vez que nelas há um núcleo 

inesgotável. Esse movimento de apreender peculiaridades outras se condiciona a como se 

realiza a proposta de uma nova observação, ou seja, a partir da percepção. “Tudo depende 

do olhar que se lança sobre elas”, postula Farinaccio (2019, p. 25). Alternativamente, para 

usar a metáfora bergsoniana, tudo depende do giro do caleidoscópio.  

Em um mundo de relações cada vez mais aceleradas, e o tempo, por sua vez, 

considerado cada vez mais escasso, o acesso a outras dimensões do real exige uma atitude 

que se pauta no cuidado e na detença:  

O olho capta a alma das coisas em sua superfície; as profundidades 

psíquicas das coisas são colhidas na face imediata que expõem à 

contemplação do observador. E note-se que se trata de um olhar sem 

pressa, que para aqui e acolá, que “descansa”, extasiado diante do 

espetáculo do mundo que se lhe oferece – e por ser lento esse olhar, é 

também atencioso, respeitoso. (FARINACCIO, 2019, p. 30) 

    

Bergson também postula que um olhar mais atento aos objetos pode conduzir a 

uma abertura para camadas mais profundas do real. Esse movimento provoca uma 

expansão da memória, uma vez que ocorre a abstração da ação presente e a experiência 

com o tempo se dá de uma forma outra. O reconhecimento empenhado, portanto, constitui 

uma ação “em que o objeto exterior nos entrega partes cada vez mais profundas de si 

mesmo à medida que nossa memória, simetricamente colocada, adquire uma tensão mais 

alta para projetar nele suas lembranças” (BERGSON, 2010, p. 133). 
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Existem, como dizíamos, dois tipos de memória. Uma está fixada no corpo e se 

refere aos mecanismos sensório-motores, que asseguram um sistema de repetições para 

que possamos agir e viver. Esse modelo, também conhecido como memória-hábito, 

possibilita que os seres humanos se adaptem ao momento presente e consigam dar 

continuidade às ações do cotidiano. A de segundo tipo, considerada como memória 

verdadeira, não se constrói a partir de noções de utilidade ou aplicação prática. Ela se 

assenta “no passado definitivo, e não, como a primeira, num presente que recomeça a 

todo instante” (BERGSON, 2010, p. 176). 

Quando comparamos a partir de uma questão quantitativa, as lembranças que 

adquirimos voluntariamente por repetição são quase que raras, dado que a de outro tipo 

retém e alinha todos os eventos da vida à medida que eles se sucedem, dando a cada fato 

seu lugar e sua data. Ainda que em menor número, a memória-hábito recebe maior foco 

no cotidiano, uma vez que ela responde a demandas consideradas úteis. Por isso, 

costumamos elevá-la a primeiro plano. Assim, o passado se conserva de maneira oculta, 

já que ele é inibido pelas necessidades do presente. De acordo com o filósofo, o passado 

pode recuperar “a força de transpor o limiar da consciência sempre que nos 

desinteressarmos da ação eficaz para nos recolocarmos, de algum modo, na vida do 

sonho” (BERGSON, 2010, p. 180).  

A percepção atenta poderia conduzir a uma interpretação de que esse processo 

ocorre em linha reta. O objeto estimula novas percepções em um sujeito que, por sua vez, 

vai avançando mais profundamente em suas ideias. Bergson, no entanto, chama atenção 

para o fato de que esse esquema se desenvolve por meio de um circuito fechado, em que 

todos os elementos envolvidos se mantêm em um estado de tensão mútua. Para 

exemplificar, o autor apresenta o esquema abaixo (Figura 3). Nele, O representa o objeto 

e A é o mais próximo da percepção imediata. Os círculos maiores B, C e D traduzem a 

totalidade da memória, enquanto B’, C’ e D’ constituem as camadas atrás do objeto, 

virtualmente dadas. Nesse processo, a atenção “tem por efeito criar de novo, não apenas 

o objeto percebido, mas os sistemas cada vez mais vastos aos quais ele pode se associar;” 

(BERGSON, 2010, p. 120). 
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As lembranças reunidas no último e maior invólucro de nossa memória são 

extremamente fugazes. Elas esperam uma oportunidade imprevista para se manifestar. A 

memória tida como verdadeira configura essa instância de espontaneidade e só se 

materializa por acaso. No entanto, esse invólucro da extremidade comprime outros 

círculos menores que, por sua vez, contêm as mesmas lembranças, só que menos intensas 

e mais diminuídas, e com maiores chances de se aplicar à percepção presente. Todo esse 

processo borra as fronteiras entre percepção e lembrança, já não se sabe onde inicia uma 

ou a outra. 

No poema “Na mesquita de Fez”, há a evocação de uma paisagem marroquina 

para destrinchar um modo específico de relação com os objetos. O uso do substantivo 

concreto, marcante na poesia cabralina para referenciar o mundo material, compõe uma 

imagem particular que se insere em um jogo de intercâmbio de significados. Na descrição, 

o poema desenrola um cenário em que a instituição religiosa divide espaço com tendas 

de uma feira de rua. Nesse sentido, a arquitetura de fora aparenta-se confusa, visto que 

“É impossível a quem de fora/ não só aprendê-la/ ou antecipá-la, mas saber/ onde mesmo 

começa”. 

Figura 3 - Esquema da percepção atenta (p. 118 de Matéria e Memória) 
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Na mesquita de Fez 

 

A mesquita de Fez não tem 

um de fora, uma casca; 

as tendas que se apoiam nela 

é que lhe são fachada. 

 

É impossível a quem de fora 

não só aprendê-la 

ou antecipá-la, mas saber 

onde mesmo começa. 

 

Tem de entrá-la, pois só de dentro 

inteira se revela 

essa arquitetura que existe 

só pela face interna. 

 

Como em nenhuma, o seu de dentro 

consegue se fundar 

sem seu de fora, e mais: esquecer 

que o de fora é bazar. (MELO NETO, 2009, p. 81) 

 

 

A partir dessa descrição, se faz possível uma leitura que aproxima o poema a 

uma maneira cuidadosa de acesso aos objetos. Cabral, justamente, era conhecido por um 

trabalho poético que privilegiava o esquadrinhamento minucioso da relação entre as 

palavras e as coisas. Essa abordagem de compreensão do texto poético ganha força nos 

versos: “Tem de entrá-la, pois só de dentro/ inteira se revela/ essa arquitetura que existe/ 

só pela face interna”. O que poderia ser apenas um poema sobre o cotidiano, como o caso 

de uma visita turística, ganha outros contornos. 

Como referendado a partir da catalogação de Senna (1980), muitos poemas de 

Museu de tudo podem ser caracterizados como pertencentes a um grupo de poesia de 

circunstância. Essa categoria é entendida como uma expressão poética que se elabora a 

partir de uma relação estreita com um evento específico. Dessa maneira, trata-se de uma 

poesia com forte apego a um determinado contexto e ao mundo material. Esse modelo 

costuma ser entendido como oposto à poesia que se costura a partir de questões mais 

intangíveis como sonho, amor, amizade, morte, entre outras. 

Todavia, tais demarcações foram questionadas ao longo do tempo. Combe 

(2010), por exemplo, apresenta uma contestação realizada por Goethe, em que o autor 

alemão afirma: “É necessário que sejam sempre poesias de circunstância, ou, dito de outra 

forma, é necessário que a realidade forneça a ocasião e a matéria. Meus poemas são todos 
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poemas de circunstância.” (COMBE, 2010, p. 121). Por essa perspectiva, toda poesia 

seria considerada como pertencente a essa categoria, uma vez que o trabalho poético 

emerge a partir da mobilização do autor a um tempo e espaço. 

Ainda assim, como assinala Combe (2010), vale pensar em poemas que sejam 

explicitamente “de circunstância”, que reforçam um forte discurso referencial. Museu de 

tudo apresenta vários poemas nesse sentido. Um deles é “Acompanhando Max Bense em 

sua visita a Brasília, 1961”, em que o poema apresenta a construção de um sujeito poético 

que narra uma ida a Capital Federal com o filósofo alemão. Esse eu construído no poema 

se constitui em uma relação de movimento. Trata-se, no entanto, de uma movimentação 

temporal e geográfica, de visita a um território. No poema, também há uma relação direta 

entre o edifício físico, da arquitetura/engenharia, com um edifício filosófico, fabricado 

por palavras: “Enquanto com Max Bense a visitas/ e a vai dizendo, Brasília,/ eu também 

de visita ia:/ ao edifício do que ele dizia;”. 

 

Acompanhando Max Bense em sua visita a Brasília, 1961 

 

Enquanto com Max Bense eu ia, 

como que sua filosofia 

mineral, toda esquadrias 

do metal-luz dos meios-dias, 

arquitetura se fazia: 

mais um edifício sem entropia, 

literalmente, se construía: 

um edifício filosofia. 

 

Enquanto Max Bense a visita 

e a vai dizendo, Brasília, 

eu também de visita ia: 

ao edifício do que ele dizia; 

edifício que, todavia, 

de duas formas existia: 

na de edifício em que se habita 

e de edifício que nos habita. (MELO NETO, 2009, p. 27) 

 

Dividido em duas estrofes, o poema finaliza afirmando que existem duas formas 

de edifício: uma de “edifício que se habita” e outra “edifício que nos habita”. Dessa forma, 

a personalização discursiva no poema se apresenta como algo que não é pleno por si, mas 

que se constitui a partir de discursos outros que nos habitam, descaracterizando quaisquer 

tentativas de concepção de um “eu” pleno e autônomo. Nesse mesmo sentido, vale notar 

também o final de alguns versos, que apresentam verbos (“fazia”, “construía”, “existia”) 
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conjugados no pretérito imperfeito, tempo gramatical usado para indicar um evento que 

não foi completamente terminado, apontando para uma direção de pendência e incerteza.  

Assim, vale pensar Museu de tudo como uma antologia de instantes que, até 

então, não tinham sido publicados. O “caixão de lixo ou arquivo”, então, configura esse 

espaço em que o poeta rearranja as circunstâncias – seja uma visita de alguém a algum 

lugar, seja uma celebração de algo – e as registra. Dessa maneira, ocorre uma prática da 

escrita poética como um instrumento para saborear uma experiência diversa do tempo.   

Voltando à questão do sujeito, de maneira geral, o aspecto de construção da 

poesia de João Cabral, fabricado a partir de múltiplas instâncias (com as escolhas lexicais, 

morfológicas e pragmáticas e com o trabalho atento e fino da sintaxe, por exemplo), 

aponta para uma relação particular entre aquilo que parece se apresentar como uma 

subjetividade presente no poema (por vezes, o eu lírico) e o que se apresenta como objeto. 

Com isso, como argumentamos anteriormente, o construtivismo de Cabral ganha um 

contorno distinto ao não rejeitar completamente o lugar do sujeito na criação poética. 

Dessa forma, essa permanência do sujeito na poesia de Cabral indica um novo 

lugar do trabalho e concepção da memória, visto que, com a entrada da subjetividade no 

fazer poético e preservando, mesmo que em parte, o caráter construtivista de sua poesia, 

o que se esboça é uma indiscernibilidade entre os polos objetivo e subjetivo, de modo 

que o sujeito – aquele que funda a relação com o objeto – não desaparece do poema para 

se fundir com ele, mas, ao invés disso, estabelece uma relação em que as fronteiras de um 

e de outro não podem mais ser determinadas. 

Nesse sentido, o lugar da criação na poesia de João Cabral implica um acesso a 

um tipo de memória que é irredutível tanto ao sujeito quanto ao mundo. Segundo Gilles 

Deleuze (2012), a noção de experiência em Bergson compreende, por um lado, a 

dimensão do espaço e, por outro, a de duração. Desse modo, a cada realização de uma 

experiência esses dois termos entrariam em uma relação precisa.  

Segundo Deleuze, ainda, esse misto que constitui a experiência é decomposto 

segundo dois tipos de multiplicidade: uma primeira que é voltada para o espaço, que é 

quantitativa e se refere à diferença de grau e à multiplicidade numérica, sendo descontínua 

e atual; e uma segunda que é voltada para a duração e o tempo, que é qualitativa e se 

refere à diferença de natureza, à multiplicidade virtual, sendo contínua e irredutível ao 

número (DELEUZE, 2012, p. 32). 
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Nesse contexto, essa multiplicidade quantitativa, ligada ao espaço, é o que se 

apresenta como objetivo, como matéria, por não ter potência oculta nem virtualidade, pois 

“tudo é atual no objetivo” (DELEUZE, 2012, p. 34). Já a multiplicidade qualitativa, ligada 

à duração e ao tempo, é o que se apresenta como subjetivo e que está sempre em vias de 

se atualizar (DELEUZE, 2012, p. 36), mas que nunca chega a se atualizar plenamente.  

Com isso, ao se acessar essa segunda dimensão, da multiplicidade qualitativa, 

um salto se realiza: passamos do ponto de vista da identidade (das relações identificáveis 

no espaço a partir de uma multiplicidade numérica) para o ponto de vista da diferença 

(das relações não-numéricas, que configuram as multiplicidades que não param de se 

dividir mudando de natureza). 

Essa ideia da multiplicidade de Deleuze (2012) reverbera as noções de Bergson 

com relação aos dois tipos de memória que desenvolvemos durante nossa experiência no 

mundo. O ser humano que aprimora as características de sonho em sua vida acaba 

evocando uma multidão infinita de detalhes de eventos passados, além de conseguir 

acessar uma interação mais intensa com os objetos ao redor. Uma vivência 

completamente diversa terá aquele que segue a vida a partir dos comandos de hábitos 

úteis. Assim, postula Bergson: 

 O primeiro não sairia jamais do particular, e mesmo do individual. 

Dando a cada imagem sua data no tempo e seu lugar no espaço, veria 

por onde ela difere das outras e não por onde se assemelha. O outro, ao 

contrário, sempre conduzido pelo hábito, só distinguiria numa situação 

o lado por onde ela se assemelha praticamente a situações anteriores. 

(BERGSON, 2010, p. 182)  

 

Assim, vemos as fronteiras bem determinadas que delimitam as dicotomias entre 

interno e externo, interior e exterior quando analisamos sob o ponto de vista da 

multiplicidade quantitativa, que não tem virtualidade e está vinculada sempre às ações 

presentes, logo, se aproxima à memória-hábito. Já, em um segundo caso, com a 

multiplicidade qualitativa, vemos essa impossibilidade de determinação, pois tudo não 

para de mudar. Dessa forma, o devir deixa de figurar como um elemento preso à 

concepção clássica da relação entre o Uno e o Múltiplo, figuras da identidade. 

Com efeito, o aspecto subjetivo da multiplicidade qualitativa conjura qualquer 

redução à dimensão de uma experiência estritamente psicológica. Pois, conforme 

Deleuze, se 
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há um movimento de qualidades fora de mim, é preciso que as coisas 

durem à sua maneira. É preciso que a duração psicológica seja tão 

somente um caso bem determinado, uma abertura a uma duração 

ontológica. É preciso que a ontologia seja possível, pois a duração, 

desde o início, era definida como uma multiplicidade. (DELEUZE, 

2012, p. 42) 

 

Nessa perspectiva, a duração se constitui nas coisas, com as coisas, 

aproximando-se, por isso, da noção de memória de Bergson na medida em que esta 

reconfigura, por um duplo movimento de dilatação e contração, os momentos 

(DELEUZE, 2012, p. 43-44). Desse modo, o problema da presença do sujeito no 

construtivismo de João Cabral ganha pleno sentido, visto que a indiscernibilidade entre 

os lugares de sujeito e objeto permite ao autor constituir um “campo de imanência” em 

que pessoas, lugares e objetos entram em uma relação única, sem ser possível identificar 

os limites que determinam cada um.  

Além disso, o modo como o tempo é elaborado nos poemas aponta para uma 

dimensão intensiva que registra no instante aquilo que é irredutível às palavras – ainda 

que, para isso, o autor precise fazer uso delas. Com isso, quando os poemas trabalham o 

registro de circunstâncias banais do cotidiano, seja por meio de uma viagem a outro 

continente ou uma homenagem a outro artista, eles expressam a realização dessa 

impossibilidade da linguagem em significar inteiramente a experiência. Pois algo sempre 

escapa, extravasando, o presente vivido.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Escrever é estar no extremo/ de si mesmo [...]” nos diz o último poema 

publicado em Museu de tudo (1975). O texto poético, que também se encontra no “limite” 

do livro, aponta para uma reflexão de como a escrita mobiliza forças remotas em quem 

se dedica a ela. Nesse sentido, essa atividade deixa passar “tiques”, “gestos falhos”, 

indicando, assim, uma zona cinzenta do não-linguístico que é convocada por esse ato, 

sobretudo, linguístico. 

Na entrevista, mencionada anteriormente e publicada no jornal O Globo10, em 

época do lançamento de Museu de tudo, João Cabral afirmava que gostaria de ser julgado 

pelo que escreveu até os 45 anos. Nessa perspectiva, ele solicitava que a crítica literária 

se dedicasse à avaliação de sua produção artística realizada até A educação pela pedra 

(1966), que constitui um dos seus livros mais difundidos. Para ele, as obras posteriores à 

de 1966 seriam costuradas sem a mesma lucidez de que o poeta teria se valido em escritos 

precedentes. 

De fato, o paradigma da lucidez vai permear toda uma tradição crítica, que faz a 

leitura do poeta a partir de um processo artístico pautado pelo raciocínio, formalismo e 

estabilidade, principalmente em obras como O engenheiro (1945) e Psicologia da 

composição (1947), além de A educação pela pedra (1966), já referida. Em ensaio de 

1982, Silviano Santiago demonstra uma “desdogmatização” a partir de A escola das facas 

(1980), mas, dado o que foi exposto ao longo da pesquisa, é possível identificar traços 

dessa transformação já em Museu de tudo. 

Nos poemas, irrompem traços de incerteza, que perpassam o nível expressivo da 

sintaxe e da rima, da escolha lexical, do uso de parênteses para reafirmar sentidos e de 

um jogo de indiscernibilidade entre sujeito e objeto que, procedimentos reunidos, 

provocam um abalo na comodidade cartesiana. Esse movimento de dúvida e admissão de 

falibilidade remete a uma aproximação defendida por Walter Benjamin (2017) entre o 

trapeiro e o poeta. Para o filósofo alemão, a ambos interessa a escória da metrópole e o 

exercício solitário de suas atividades. Todavia, o que mais os aproxima é o caminhar pela 

cidade, que não se dá de uma maneira contínua, mas a passos incertos, que cessam a todo 

momento pelo caminho: “Até o gesto é o mesmo em ambos. [Félix] Nadar fala da 

 
10 O Globo, suplemento “Domingo”, 16 de novembro de 1975. 
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‘passada brusca’ de Baudelaire; é o passo do poeta saqueando a cidade nas suas 

deambulações em busca de rimas; e deve ser também o passo do trapeiro, que tem de 

parar constantemente para recolher o lixo em que tropeça” (BENJAMIN, 2017, p. 82). 

O próprio Benjamin também realiza importantes formulações contra a 

concepção acumulativa do tempo histórico. De acordo com suas reflexões, vale pensar o 

tempo a partir de sua descontinuidade e viés qualitativo, fazendo constelações entre 

passado e presente para perceber as oportunidades revolucionárias e forçar a saída do 

“fluxo homogêneo da história” (BENJAMIN, 2018, p. 19). Michel Löwy, ao fazer 

referência a Charles Péguy, aponta que o tempo histórico é o tempo do progresso que, por 

sua vez, constitui “o tempo dos bancos de investimento e dos grandes estabelecimentos 

de crédito... é o tempo da marcha dos lucros” (LÖWY, 2005, p. 131). 

Nesse sentido, a filosofia benjaminiana rejeita o entendimento da história como 

um depósito de fatos acumulados. Para Gagnebin, Benjamin, assim, se opõe à tradição 

que entende o tempo como chronos em detrimento da sua concepção como kairós. As 

duas palavras têm origem na cultura grega. Enquanto a primeira significa o tempo linear, 

a segunda remete a um entendimento temporal relacionado à intensidade e à natureza 

qualitativa. Esse segundo tipo de abordagem com relação ao tempo deve ser privilegiado. 

Kairós, portanto, se refere a uma “categoria essencial para o pensamento político antigo 

(saber agarrar o instante decisivo da transformação possível), mas também retórico (saber 

encontrar o argumento decisivo que consiga persuadir) e teológico (o momento da 

iluminação e conversão)” (GAGNEBIN, 2014, p. 240).  

Mais próximo ao kairós que ao chronos, o tempo da escrita poética estabelece 

contraponto ao dos “bancos de investimento”. A poesia constitui um dos caminhos para 

fazer ecoar uma experiência diversa do tempo. Essa linguagem desestabiliza o falar 

prosaico, cotidiano, que se pretende à superfície das coisas e a um sentido prático. A 

experiência no mundo não se efetiva de uma maneira completa se o ser humano só se 

movimentar segundo repetições e critérios de utilidade, de acordo com os comandos do 

“progresso”. O privilégio da memória-hábito, logo, oculta dimensões e possibilidades 

outras do real.  

Conforme verificamos, Museu de tudo apresenta procedimentos que pretendem 

um acesso a camadas mais profundas do tempo da memória. O uso da pontuação, que 

trava a experiência da leitura, e os versos curtos, que remetem aos poemas dos trovadores 

medievais, consistem nesses mecanismos. Isso também vale para o manejo entre 



87 

 

percepção e lembrança, que desconfigura os limites entre sujeito e objeto, virtualidade e 

atualidade. As fronteiras entre o que se encontrava distante e o presente do poeta já não 

são tão nítidas.  

A percepção atenta dos objetos constitui um instrumento para acessar essa 

memória considerada como verdadeira. Isso se dá ao alargarmos a zona de 

indeterminação. Um movimento de resposta não deve vir logo na sequência de um 

estímulo. Antes, é preciso haver esse hiato. Ao rever as teorias sobre constituição da 

subjetividade lírica, Collot menciona a importância da interação com os objetos para a 

constituição de sujeito na modernidade. Ao citar o poeta Francis Ponge, o crítico literário 

menciona que a “viagem ao interior das coisas” dá oportunidade para o sujeito “libertar-

se dos limites de sua personalidade, para se renovar em profundidade, e ‘aumentar a 

quantidade de suas qualidades’” (COLLOT, 2013, p. 234). 

A produção de uma poesia considerada “objetiva”, assim, concedeu um novo 

fôlego ao lirismo e um outro entendimento da constituição do que seria a expressão de 

subjetividade literária. A vocalização em primeira pessoa, assim, perde a noção de 

autoridade que detinha em outros momentos. O “eu” expresso no poema, por fim, passa 

a ser entendido como um pronome em um enunciado e não como referência a uma pessoa 

singular. A emoção e a constituição de uma personalização poética se configuram a partir 

desse movimento de contato com as coisas exteriores e que “pode se tornar a fonte de 

‘sentimentos desconhecidos’” (COLLOT, 2013, p. 235). 

Tal abordagem perante a existência no mundo exige uma postura de desinteresse 

em relação aos critérios úteis e praticidades da vida em sociedade. O contato com 

dimensões mais largas do passado pode se fabricar nesse momento em que nos ligamos a 

uma vida de “sonho”. Pensar os poemas cabralinos sob essa perspectiva pode causar certo 

estranhamento em uma primeira leitura, uma vez que essa postura, destrinchada por 

Bergson e posteriormente por outros autores, pode conduzir a uma linha de interpretação 

que pensa o poeta como um ser contemplativo. 

Como pode-se depreender a partir das entrevistas e demais pronunciamentos 

públicos, Cabral rejeitaria quaisquer adjetivos que pudessem lhe atribuir um 

comportamento poético fundamentado em contemplação. Todavia, entendemos essa 

contemplação não como uma admiração ingênua em relação a uma paisagem ou um 

evento mundano, mas, sim, como uma conduta ativa em que camadas do real são 
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acessadas na mesma medida em que o sujeito também explora outras potencialidades da 

memória. 

Em ensaio sobre a relação de Cabral com os objetos, o crítico literário José 

Guilherme Merquior faz uma associação do poeta pernambucano com escritores 

portugueses. No que tange à atenção às coisas materiais, o autor sugere uma comparação 

com Fernando Pessoa e destaca uma diferença entre eles. Enquanto o autor ibérico se 

recusava a uma atividade empenhada na observação, a poesia cabralina, ao contrário, se 

fabrica pela aplicação de energia no esforço contemplativo: 

Embora Fernando Pessoa se detivesse nessa renúncia a humanizar as 

coisas, que era extremo objetivismo, mas também era negação da vida 

e de qualquer atitude esforçada, inclusive observar. Ao passo que, em 

João Cabral, o reconhecimento da autonomia existencial dos objetos 

não leva a nada passivo, nem sequer neutro, mas antes conduz a um 

fabuloso programa de atenção. No seio das coisas o poeta levanta o 

trabalho da sua contemplação, o esforço atento de ver, de descobrir seu 

lado novo, o oposto de sua face habitual. (MERQUIOR, 2013, p. 118) 

 

As lembranças conservadas nas últimas camadas da memória costumam se 

manifestar por acaso. Essa memória involuntária age de maneira fugaz. As outras 

memórias mais próximas à percepção acabam inibindo, na maioria das vezes, o seu 

aparecimento. No entanto, há instantes que possibilitam a passagem dessas lembranças 

mais profundas, seja pela mordida de uma madeleine proustiana ou por qualquer outra 

atividade do cotidiano. Elas se revelam por “clarões repentinos” (BERGSON, 2010, p. 

96). 

Essa memória, atrelada ao sonho e ao devaneio, se contrai diante dos hábitos e 

sentidos práticos da vida. Todavia, seja por meio de pequenas fissuras ou pela 

oportunidade revolucionária, como diria Benjamin, ela, em algum momento, se manifesta 

e promove um deslocamento provisório do tempo homogêneo. A contração dessas 

camadas mais profundas é tamanha que Bergson chega a associar essa memória ao “fio 

de uma lâmina”, que está à espera de um momento do real para penetrar (BERGSON, 

2010, p. 121) 

Como defendemos, a escrita poética configura um meio para acessar essa relação 

outra com os objetos e, por sua vez, interagir com as camadas mais profundas do real. A 

dicção poética tem esse papel de provocar uma intimidação à linguagem cotidiana. 
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Todavia, as profundezas da memória não são camadas inativas. Elas agem no momento 

oportuno (kairós). Assim, essa tentativa da escrita poética não se faz plena, é permeada 

por falhas e incertezas. Ao tentar representar um instante vivido a partir das palavras, há 

um rebaixamento da experiência. Existe uma dimensão que sempre as escapa. Essas 

camadas não conseguem ser transitadas nem mesmo pela escrita “no extremo de si”, 

antes, são elas que se mobilizam e emergem, com a destreza de um lampejo, como 

memórias do “fio de uma lâmina”.   
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