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Pós-Modernismo (poesia): João Cabral de Melo Neto e 

Concretismo 

 

Resumo 

 

João Cabral de Melo Neto  

Considerado um dos mais difíceis poetas da Língua Portuguesa, João Cabral de Melo Neto (1920-1999) faz 

parte do período pós-modernista brasileiro.  

Características: 

• Reinvenção da linguagem poética por meio de uma poesia anti-lírica e anti-confessional (contrária ao 

sentimentalismo do Romantismo).  

• Poesia com objetividade e precisão. 

• Poesia substantivada – predomínio de substantivos concretos sobre os abstratos.  

• Permanente reflexão sobre a criação poética (metalinguagem). 

• Preocupação social (Nordeste). 

Concretismo  

Mesmo com as conquistas da Semana de Arte Moderna (1922) – versos livres, por exemplo - havia uma 

disputa dos autores com outros meios de comunicação mais populares, como a TV, e, por isso, os autores 

precisavam inovar ainda mais. Assim, em 1956 originou-se o Concretismo.  

Características: 

• Movimento autenticamente brasileiro.  

• Estimula o apelo visual dos textos.  

• Ruptura com a estrutura tradicional do verso.  

• Emprego de múltiplos recursos visuais (cores, disposição geométrica, símbolo, tipografia, etc). 
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Exercícios 

 

1. Observe o seguinte poema de Paulo Leminski, do livro “Caprichos & relaxos”, reunido em “Toda poesia”.  

 
Sobre esse poema e a poética leminskiana em geral, analise as seguintes proposições.  

I. Leminski é um poeta cujo projeto foi todo delineado dentro da estética do Concretismo, que 

propunha uma exploração das formas poemáticas para além dos estreitos limites do verso 

tradicional.  

II. Ligado originalmente ao Concretismo, Leminski não deixou de explorar o poema em suas 

potencialidades gráfico-espaciais.  

III. Representante paranaense da Geração de 45, Paulo Leminski também se aventurou pela poesia 

visual, como esse poema o demonstra.  

IV. Ao contrário da maioria dos poetas da Poesia Marginal que vigorou nos anos 1970 e 1980, 

Leminski não renegou o Concretismo, servindo-se eventualmente de seus recursos na elaboração 

de seus poemas.  

V. Poeta e publicitário, Leminski soube explorar também a dimensão virtual em seus poemas.  

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 

a) I, III e IV.  

b) II, IV e V.  

c) II e III.  

d) I e IV.  

e) III e V.  
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2. São evidentes as marcas da linguagem do espaço urbano moderno na produção literária atual, 

sobretudo na poesia. Outdoors, inscrições, pichações, logotipos, signos públicos, grafites passam a 

constituir uma espécie de comunicação entre as várias camadas da sociedade, dos empresários aos 

excluídos, da cultura pop às criações das grandes agências publicitárias, das manifestações populares 

às campanhas políticas ou institucionais. Há uma espécie de fermentação de signos desejosos de 

expor seja o rosto triunfante do capitalismo, seja a reação aos valores que ele propaga – fenômeno a 

que muitos poetas contemporâneos se mostram sensíveis.  
(SEPÚLVEDA, Alaor, inédito).  

 

Nos anos de 50 e 60 do século passado surgiu e consolidou-se uma vanguarda poética, o Concretismo, 

que assumiu modelos de composição inspirados, por exemplo,  

a) nos recursos de uma poética clássica pela qual se valorizavam as narrativas de cunho mítico.  

b) no aproveitamento gráfico do espaço e na linguagem visual dos signos, renunciando a uma sintaxe 

tradicional.  

c) na rearticulação mais ousada de versos modernos em formas tradicionais, como a do soneto.  

d) nas múltiplas formas do poema em prosa, garantindo assim a incorporação de originais narrativas.  

e) em formas musicais consagradas, como a da sonata, com destaque para a técnica do contraponto.  

 

 

3.   

 
ANTUNES, A. 2 ou + corpos no mesmo espaço. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

 

Trabalhando com recursos formais inspirados no Concretismo, o poema atinge uma expressividade 

que se caracteriza pela 

a) interrupção da fluência verbal, para testar os limites da lógica racional. 

b) reestruturação formal da palavra, para provocar o estranhamento no leitor. 

c) dispersão das unidades verbais, para questionar o sentido das lembranças. 

d) fragmentação da palavra, para representar o estreitamento das lembranças. 

e) renovação das formas tradicionais, para propor uma nova vanguarda poética. 
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4. Cemitério pernambucano (Nossa Senhora da Luz) 

Nesta terra ninguém jaz, 

pois também não jaz um rio 

noutro rio, nem o mar 

é cemitério de rios. 

 

Nenhum dos mortos daqui 

vem vestido de caixão. 

Portanto, eles não se enterram, 

são derramados no chão. 

 

Vêm em redes de varandas 

abertas ao sol e à chuva. 

Trazem suas próprias moscas. 

O chão lhes vai como luva. 

 

Mortos ao ar-livre, que eram, 

hoje à terra-livre estão. 

São tão da terra que a terra 

nem sente sua intrusão. 

 
In: MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: volume único. Org. Marly de Oliveira. Rio de Janeiro: Nova 

Aguilar, 1994. p.159. (Biblioteca luso-brasileira. Série brasileira). 

 

Assinale a alternativa que apresenta uma leitura incoerente do poema de João Cabral de Melo Neto.  

a) Em vida, os sujeitos de que fala o poema não gozavam de condições dignas de subsistência, 

situação que, no texto, é simbolizada na ideia “Mortos ao ar-livre”.  

b) O valor da terra na vida das pessoas mencionadas nas estrofes do poema assume função 

primordial, o que fica bem expresso nos dois últimos versos.  

c) A situação de indigência experimentada em vida se perpetua na hora da morte, como se pode 

perceber em algumas partes do texto.  

d) No poema, a terra aparece como um seio gentil que acolhe os desafortunados que procedem de 

uma vida dura, resultante do processo de exclusão social a que foram relegadas historicamente 

inúmeras pessoas que, no Brasil, sobrevivem no campo.  

e) A condição sub-humana em que vivem os sujeitos a que se refere o eu-lírico decorre 

exclusivamente da ausência de água em sua região, pois lá não chove, não há rio nem há mar.  
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5.  

 
 

O poema de João Cabral de Melo Neto apresenta aspectos da dramaturgia, como a interlocução entre 

a personagem e o leitor. Identifique dois outros indicadores próprios do gênero dramático e, também, 

duas marcas de interlocução, presentes no texto.  
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6. Dois parlamentos 

Nestes cemitérios gerais 

não há morte pessoal. 

Nenhum morto se viu 

com modelo seu, especial. 

Vão todos com a morte padrão, 

em série fabricada. 

Morte que não se escolhe 

e aqui é fornecida de graça. 

Que acaba sempre por se impor 

sobre a que já medrasse. 

Vence a que, mais pessoal, 

alguém já trouxesse na carne. 

Mas afinal tem suas vantagens 

esta morte em série. 

Faz defuntos funcionais, 

próprios a uma terra sem vermes. 

 
MELO NETO, J. C. Serial e antes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997 (fragmento). 

 

A lida do sertanejo com suas adversidades constitui um viés temático muito presente em João Cabral 

de Melo Neto. No fragmento em destaque, essa abordagem ressalta o(a) 

a) inutilidade de divisão social e hierárquica após a morte. 

b) aspecto desumano dos cemitérios da população carente. 

c) nivelamento do anonimato imposto pela miséria na morte. 

d) tom de ironia para com a fragilidade dos corpos e da terra. 

e) indiferença do sertanejo com a ausência de seus próximos. 
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7. Leia abaixo o diálogo entre Severino e Mestre Carpina, retirado de Morte e vida Severina, de João Cabral 

de Melo Neto. 

 

— Seu José, mestre carpina, 

que lhe pergunte permita: 

há muito no lamaçal 

apodrece a sua vida? 

e a vida que tem vivido 

foi sempre comprada à vista? 

 

— Severino, retirante, 

sou de Nazaré da Mata, 

mas tanto lá como aqui 

jamais me fiaram nada: 

a vida de cada dia 

cada dia hei de comprá-la. 

 

— Seu José, mestre carpina, 

e que interesse, me diga, 

há nessa vida a retalho 

que é cada dia adquirida? 

espera poder um dia 

comprá-la em grandes partidas? 

 

— Severino, retirante, 

não sei bem o que lhe diga: 

não é que espere comprar 

em grosso tais partidas, 

mas o que compro a retalho 

é, de qualquer forma, vida. 

 

— Seu José, mestre carpina, 

que diferença faria 

se em vez de continuar 

tomasse a melhor saída: 

a de saltar, numa noite, 

fora da ponte e da vida? 

 

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmações. 

(  ) Severino, retirante chegado ao Recife, questiona a vida miserável de Mestre Carpina. 

(  ) Mestre Carpina defende a necessidade de viver mesmo que em condição precária. 

(  ) Mestre Carpina nega-se a ouvir os infundados questionamentos de Severino. 

(  ) Severino, em sua última interrogação, aponta uma hesitação entre viver e morrer. 
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  

a) V – V – F – V. 

b) V – F – F – F.  

c) V – F – V – V. 

d) F – V – F – V. 

e) F – V – V – F. 
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8. Texto 1 

 
 

Texto 2  

 
 

Aponte uma característica do texto 1 que o filia ao Romantismo e uma do texto 2 que o filia ao 

Concretismo. 

 

 

9. A educação pela pedra 

Uma educação pela pedra: por lições; 

Para aprender da pedra, frequentá-la; 

Captar sua voz inenfática, impessoal 

(pela de dicção ela começa as aulas). 

A lição de moral, sua resistência fria 

Ao que flui e a fluir, a ser maleada; 

A de poética, sua carnadura concreta; 

A de economia, seu adensar-se compacta: 

Lições da pedra (de fora para dentro, 

Cartilha muda), para quem soletrá-la. 

 

Outra educação pela pedra: no Sertão 

(de dentro para fora, e pré-didática). 

No Sertão a pedra não sabe lecionar, 

E se lecionasse, não ensinaria nada; 

Lá não se aprende a pedra: lá a pedra, 

Uma pedra de nascença, entranha a alma. 

 
MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1975, p.11. 

 

João Cabral de Melo Neto é considerado um dos mais importantes poetas da geração de escritores 

que surgiu a partir de 1945. Indique duas características do modernismo brasileiro presentes no poema 

“A educação pela pedra”.  
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10. O artista inconfessável  

Fazer o que seja é inútil. 

Não fazer nada é inútil. 

Mas entre fazer e não fazer 

mais vale o inútil do fazer. 

Mas não, fazer para esquecer 

que é inútil: nunca o esquecer. 

Mas fazer o inútil sabendo 

que ele é inútil e que seu sentido 

não será sequer pressentido, 

fazer: porque ele é mais difícil 

do que não fazer, e dificil- 

mente se poderá dizer 

com mais desdém, ou então dizer 

mais direto ao leitor Ninguém 

que o feito o foi para ninguém. 

 
MELO NETO, João Cabral de. O artista inconfessável. SECCHIN, Antônio Carlos (Org). João Cabral de 

Melo Neto (seleções). São Paulo: Global Editora.  

 

Os versos de João Cabral de Melo Neto revelam um eu poético: 

a) angustiado, diante da constatação de que a poesia não é necessária nem útil para qualquer leitor, 

até mesmo para ele, na condição de artista. 

b) pessimista, refletindo sobre o seu verdadeiro desejo de comunicar algo que ele mesmo considera 

inútil para um leitor ávido por informações importantes. 

c) paradoxal, ao abordar, metalinguisticamente, sua incapacidade de comunicar algo, considerado 

inútil, embora acabe expressando suas convicções sobre o discurso poético, que é difícil para um 

leitor que não existe ou que não é receptivo à sua arte. 

d) centrado no código linguístico, na medida em que analisa a sua própria produção artística e a sua 

incapacidade de se fazer entender diante de um interlocutor presente e sensível a novas formas de 

expressão. 

e) incapaz de confessar seus sentimentos e de traduzir em palavras concretas e significativas o 

desdém que sente em relação à dificuldade que o leitor encontra para interpretar seu ofício.  
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Gabarito 

 

1. B  

Leminski, apesar de ter sido influenciado inicialmente pelo Concretismo, não se prendeu a essa estética, 

tendo criado uma forma própria de escrever. Além disso, o autor nasceu em 1944 e não foi representante 

paranaense da Geração de 45 e seus primeiros poemas foram publicados na década de 1960.  

 

2. B  

O Concretismo propõe a subversão da poesia como resultado apenas da palavra escrita, para passar a 

explorar os efeitos da mensagem através de recursos verbivocovisuais: união entre texto e imagem para 

sua completa significação, jogos de palavras que se apoiam em recursos sonoros como aliterações e 

assonâncias e sua disposição na página em branco.  

 

3. D 

A fragmentação das palavras fica evidente em praticamente todos os versos, sugerindo visualmente um 

processo de estreitamento das lembranças. 

 

4. E  

A condição sub-humana em que vivem os sujeitos a que se refere o eu lírico decorre de um processo de 

exclusão social a que foram relegadas historicamente inúmeras pessoas que, no Brasil, sobrevivem no 

campo. Possíveis secas só intensificam as más condições, mas não são as causas dessa vida dura.  

 

5. Indicadores: presença de rubricas; caracterização do texto como um auto.  

Duas das marcas: emprego do travessão; uso de frase interrogativa; uso de verbo no imperativo 

(vejamos); uso de pronome de tratamento (Vossas Senhorias).  

 

6. C 

João Cabral de Mello Neto desenvolve uma análise poética sobre a morte e sua miséria, como algo 

impessoal e descaracterizado, fato que entra em oposição com as experiências geradas na vida. 

 

7. A 

A afirmativa III é incorreta porque o Mestre Carpina não só ouve os questionamentos de Severino como 

responde cada um deles. 

 

8. No texto 1, Gonçalves Dias ilustra em seu poema a nostalgia da pátria e a idealização da natureza. Já no 

texto 2, a estrutura da frase é minimizada, elaborada através do jogo de partículas sonoras e semânticas 

reduzidas, o que filia J. Paulo Paes ao Concretismo.  

 

9. Um dos traços de estilo mais evidentes do autor é a liberdade formal, a rejeição às normas tradicionais 

do fazer poético que, entre outras, preferiam o uso da rima consoante à usada pelo poeta, a rima toante. 

Esse tipo de rima, com terminações sonoras coincidentes apenas nas vogais das últimas palavras dos 

versos, privilegia a harmonia ao invés da sonoridade melódica da poesia clássica. No entanto, essa 

liberdade formal não dispensa a disciplina e o rigor matemático na construção do poema, cujo conteúdo 

valoriza os elementos simples e rústicos do cotidiano. Com objetividade extrema, evita todo e qualquer 

sentimentalismo, através de uma linguagem seca, precisa, concisa e calculada, para representar a 

realidade nua e crua do cenário agreste que o rodeia. 
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10. C  

No poema, o eu lírico afirma que tanto o fazer quanto o não fazer são inúteis. No entanto, mesmo que o 

fazer seja inútil, ele deve ser buscado. Assim, o eu lírico é paradoxal porque aborda, de maneira 

metalinguística, sua incapacidade de comunicar algo (que a seu ver é inútil), embora, ao mesmo tempo, 

comunique, pois expressa suas impressões e convicções sobre o próprio discurso poético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


