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Cão sem plumas
João Cabral de Melo Neto

I. Paisagem do Capibaribe

A cidade é passada pelo rio
como uma rua
é passada por um cachorro;
uma fruta
por uma espada.

O rio ora lembrava
a língua mansa de um cão,
ora o ventre triste de um cão,
ora o outro rio
de aquoso pano sujo
dos olhos de um cão.

Aquele rio
era como um cão sem plumas.
Nada sabia da chuva azul,
da fonte cor-de-rosa,
da água do copo de água,
da água de cântaro,
dos peixes de água,
da brisa na água.
...



...
Sabia dos caranguejos
de lodo e ferrugem.
Sabia da lama
como de uma mucosa.
Devia saber dos polvos.
Sabia seguramente
da mulher febril que habita as ostras.
Aquele rio
jamais se abre aos peixes,
ao brilho,
à inquietação de faca
que há nos peixes.
Jamais se abre em peixes.

Abre-se em flores
pobres e negras
como negros.
Abre-se numa flora
suja e mais mendiga
como são os mendigos negros.
Abre-se em mangues
de folhas duras e crespos
como um negro.
...



...
Abre-se numa flora
suja e mais mendiga
como são os mendigos negros.
Abre-se em mangues
de folhas duras e crespos
como um negro.

Liso como o ventre
de uma cadela fecunda,
o rio cresce
sem nunca explodir.
Tem, o rio,
um parto fluente e invertebrado
como o de uma cadela.

E jamais o vi ferver
(como ferve
o pão que fermenta).
Em silêncio,
o rio carrega sua fecundidade pobre,
grávido de terra negra.
...



João Cabral de Melo Neto foi um 
poeta e diplomata brasileiro. Sua obra 
poética, que vai de uma tendência 
surrealista até a poesia popular, 
porém caracterizada pelo rigor 
estético, com poemas avessos a 
confessionalismos e marcados pelo 
uso de rimas toantes, inaugurou uma 
nova forma de fazer poesia no Brasil.



O poeta, que nasceu no 
Recife, transformou em 
poesia visceral a condição 
do retirante nordestino, sua 
morte social e miséria.



Morte e Vida Severina 
retrata a trajetória de 
Severino, que deixa o sertão 
nordestino em direção ao 
litoral em busca de 
melhores condições de vida.



Severino encontra no 
caminho outros nordestinos 
que, como ele, passam 
pelas privações impostas ao 
sertão.

A aridez da terra e as 
injustiças contra o povo são 
percebidas em medidas 
nada sutis do autor. Assim, 
ele retrata o enterro de um 
homem assassinado a 
mando de latifundiários.



Assiste a muitas mortes e, de 
tanto vagar, termina por descobrir 
que é justamente ela, a morte, a 
maior empregadora do sertão. É a 
ela que devem os empregos, do 
médico ao coveiro, da rezadeira ao 
farmacêutico.
Nota, ao vagar pela Zona da Mata, 
onde há muito verde, que a morte 
a ninguém poupa. Retrata, 
contudo, que a persistência da 
vida é a única a maneira de vencer 
a morte.



No poema, Severino se joga no Rio 
Capibaribe, mas é contido pelo 
carpinteiro José, que fala do nascimento 
do filho.

A renovação da vida é uma indicação 
clara ao nascimento de Jesus, também 
filho de um carpinteiro e alvo das 
expectativas para remissão dos pecados.



Carlos Drummond de Andrade

Claro Enigma



Dissolução

Escurece, e não me seduz

tatear sequer uma lâmpada.

Pois que aprouve ao dia findar

aceito a noite”

A noite escura da alma - Oswaldo Goeldi



E com ela aceito que brote

uma ordem outra de seres

e coisas não figuradas. 

Braços cruzados.

Vazio de quanto amávamos,

mais vasto é o céu. Povoações

surgem do vácuo.

Habito alguma?

E nem destaco minha pele

da confluente escuridão.

Um fim unânime concentra-se

e pousa no ar. Hesitando.
Oswaldo Goeldi - Céu vermelho, 1950



E aquele agressivo espírito
que o dia carreia consigo
já não oprime. Assim a paz.
destroçada.

Vai durar mil anos, ou
extinguir-se na cor do galo?
Esta rosa é definitiva,
ainda que pobre.

Imaginação, falsa demente,
já te desprezo. E tu, palavra.
No mundo, perene trânsito,
calamo-nos.
E sem alma, corpo, és suave.

Abandono - Oswaldo Goeldi, 1930



Lugar do Crime Dança do sol



Poema de Sete 
Faces
Carlos Drummond 
de Andrade



Poema de Sete Faces

Carlos Drummond de Andrade

Quando nasci, um anjo torto

Desses que vivem na sombra

Disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida



As casas espiam os homens

Que correm atrás de mulheres

A tarde talvez fosse azul

Não houvesse tantos desejos

O bonde passa cheio de pernas

Pernas brancas pretas amarelas

Para que tanta perna, meu Deus, 

pergunta meu coração

Porém meus olhos

Não perguntam nada



O homem atrás do bigode

É sério, simples e forte

Quase não conversa

Tem poucos, raros amigos

O homem atrás dos óculos e do bigode

Meu Deus, por que me abandonaste

Se sabias que eu não era Deus

Se sabias que eu era fraco

Retrato de Carlos Drummond de Andrade – Portinari, 1940



Mundo mundo vasto mundo

Se eu me chamasse Raimundo

Seria uma rima, não seria uma solução

Mundo mundo vasto mundo

Mais vasto é meu coração

Eu não devia te dizer

Mas essa lua

Mas esse conhaque

Botam a gente comovido como o diabo



O homem de chapéu azul,1937 
Fernand Leger



Ismael Nery, Nós, 1926



Mulher Sentada -Luiz Sacilotto
(1924-2003) Santo André – São Paulo



Arte e Literatura - Atividades:

Através dos poemas “O Cão sem Plumas” (fragmento), “Morte e Vida Severina” (síntese) de João 

Cabral de Melo Neto e, os poemas “Dissolução” (Claro enigma) e “Poema de Sete faces” (Alguma 

poesia), estudamos dois movimentos das denominadas ‘Vanguardas artísticas’ – expressionismo e 

cubismo.

Combinados a estes poemas e a poesia contida na composição das obras de artistas brasileiros como 

Candido Portinari, Oswaldo Goeldi e o francês Fernand Léger, bem como as ilustrações de Janaina 

Tokitaka, Ana Cândida Avelar e Hallina Beltrão. Importante ressaltar também as belas imagens do 

cineasta Cláudio Assis e a cenografia de Gringo Cardia, para o espetáculo de Deborah Colker “Cão 

sem plumas”.

Todos estes dados descritos, compuseram nossas aulas de arte e literatura em análise de textos e 

leitura de imagens, num exercício de comparação entre o poema e a poesia que caminham na maioria 

das vezes em paralelo na apreciação do ‘objeto de arte’.



Proposta: (A)

1- “A noite escura da alma”

2- “Céu Vermelho”

3- “Abandono”

4- “Lugar do Crime”

5- “Dança do sol”

Com estes títulos das gravuras de Oswaldo Goeldi, crie um texto em forma de poema ou prosa, 

usando como referência as características do ‘Expressionismo’. Não importa o tamanho da 

composição do texto e sim a sua criatividade. Se quiser ainda valorizar o lado estético, experimente a 

forma do poema concreto que estudamos no início do nosso curso. Fiquem à vontade. 

Proposta: (B)

1- Com um destes cinco títulos, crie uma composição a partir da pesquisa de uma imagem –

foto, obra de arte, desenho... – e faça nela uma interferência com “cor”. Exemplo: uma gota de tinta, 

um traço, uma colagem com papel colorido, ou um pequeno objeto como um botão ou outro 

qualquer...

- A imagem deve ser impressa em preto e branco ou retirada de uma revista, jornal, ou foto pronta.

- O envio da fotografia do trabalho deverá ser com uma imagem que ocupe todo o enquadramento da 

composição.
Observação: Maiores explicações serão dadas em aula.


