
aconselhavam. Dessa assimilação tanto quanto possível reformulan
te de idéia e comportamentos é que surgiu o Modernismo, ponto de 
partida para esta nova literatura e esta nova arte que aí estão. 

E, para que sejam ainda do mestre Mário de Andrade ás últi
mas idéias até aqui por nós arrumadas , mais uma citação. Escrevia 
ele, em 7 de _janeiro de 1940, a propósito de um depoimento valio
so escrito por nosso velho companheiro e grande amigo, o escritoJ:'I 
Ascendino Leite, depoimento em que o brilhante ficcionista e crí
tico filho da Paraíba achava que não teria perenidade o chamado 
Modernismo: 

"Mas como é possível (assim) esquecer que os grandes nomes 
novos, que hoje fazem o nosso orgulho, quer reagindo contra o 
Modernismo, quer não, dele se beneficiaram e beneficiam? Antiaca
dêmico por excelência, o Modernismo foi um violento ampliador 
de técnicas e mesmo criador de técnicas novas. Impôs o verso livre, 
hoje uma normalidade da nossa poética. Firmou uma atualização 
das artes brasileiras nunca dantes existentes; e de tal forma que 
hoje um Murilo Mendes, um Érico Veríssimo, um Camargo Guar
nieri, sem a menor preocupação de novidade, são tão up to date no 
Brasil como em Paris ou Nova York. Formulou um nacionalismo 
descritivista, que se fez bem ruim poesia, sistematizou o estudo 
científico do povo nacional, na sociologia em geral, no folclore em 
particular, na geografia contemporânea. E promoveu uma reacomo
dação nova da linguagem escrita à falada (já agora com todas as 
probabilidades de permanência muito mais eficaz que a dos român
ticos. 

"O Modernismo foi um toque de alarme. Todos acordaram e 
viram perfeitamente a aurora no ar. A aurora continua em si todas 
as promessas do dia. Mas é uma satisfação ver que o dia está cum~ 
prindo com grandeza e maior fecundidade as promessas da aurora. 
Ficar nas eternas auroras da infância não é saúde, é doença. E a li
teratura brasileira aí está, bastante sã. Adulta já? Quase adulta." 

Isso dizia o Mestre, com a antevisão do gênio e a sabedoria do 
conhecedor profundo do Brasil, nos idos de 1940. De lá para cá, 
quanta coisa se tem feito, no campo da literatura como no das 
artes, revelador cada artista de um forte, de um sadio e espontâneo 
brasilismo, esse brasilismo que outra coisa não é senão a ressonân
cia cada vez mais forte daquele nativismo que nos veio do berçci 
com os primeiros vagidos da nossa nacionalidade. 

Macunaíma, página lustrai da nossa literatura brasílica, é, hoje 
em dia, a prova provada de que o grande Mário estava coberto de\ 
razão, ao dar ao Modernismo, que ele ajudou a nascer, as propor
ções de abridor dos autênticos e sadios caminhos para uma litera
tura e uma arte verdadeiramente nacionais. 
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A METÁFORA DA ÁGUA EM JOÃO CABRAL 

Batista de Lima 

Menino de engenho, auxiliar de escritório, vendedor de apóli
ces de seguro, campeão juvenil pelo Santa Cruz Futebol Clube de 
Recife, embaixador, poeta, imortal da Academia Brasileira de Le
tras. São estágios por onde se desenvolve fluidamente o itinerário 
de João Cabral de Melo Neto. Digo fluidamente porque há um rio 
em sua vida. Ou como diz Guilherme Alves, estudioso de sua po~ 
tica: "Um rio de realidade num deserto de sentimentos. Um rio em 
poçado na vereda do problema, onde a terra serve somente ao so
nho e ao desespero, 'severinamente' acompanhada da morte e du~t 
estrelas". 

O Capibaribe é o rio. O poeta é uma de suas estações. 
Dizem os biógrafos: João Cabral é um leitor sem nenhum cur 

so universitário. Também, não precisou; ele fez o curso das biblio 
tecas enquanto fazia o curso da curiosidade e da vida, fez o curHo 
do rio Capibaribe. O Capibaribe o acompanha e o marca com u li 
quidez itinerante de grandes cursos d 'água. E é a partir dessa li~u 
ção de João Cabral com o Capibaribe . que tentaremos mostrur o 
alcance de sua metáfora da água. 

É sabido que os quatro elementos antropomórficos na sua po~: 
sia, são: a can~, o rio, a luz e o ar. São quatro elementos que hl' 

combinam: a cana invasora, agressiva, cortante; o rio lento, vi sgucn 
to, matando sua sede com a "severinice" da situação dos cussun1 
ribeirinhos; a luz nordestina e nordestinante; o ar, ou o alísio, uu 
a brisa do mar com o estilo dos coqueirais. 

Desses elementos, é o rio o mais definitivo e o mais dcl'inldu1 , 
A água do rio como princípio e fim, cabeceira e foz, vida c mori1J1 
sincronia e diacronia, correnteza e poço, sintagma c purudi~n111, 
fundo e forma, conotação e denotação, significante c signifinuh 
Pois essa água, ou essa feição aqualina, vem marcantl.: em lJUII'Il' 

toda sua obra. 
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Desde o seu livro de estréia, Pedra do Sono, de 1942, que 
o elemento água está presente na sua poética. Dessa fase é memorá
vel seu "O Poema e a Água" em que 

"Os acontecimentos de água 
põem-se a se repetir 
na memória." 

A impressão primeira, numa interpretação à deriva, seria de 
que o autor iniciava um exercício de devaneios. De que a fenomeno
logia do descobrir-se em águas de invernos adormecidos na memó
ria traria para o leitor a convivência com uma poesia de resgate 
memorialístico do que fora o menino de engenho João Cabral de 
Melo Neto. Só que, com o passar do tempo, sua poesia viria a se 
tornar a antítese do devaneio. 

No seu segundo livro O Engenheiro, de 1945, apesar da geo
metria da sua construção poética e da influência racionalizante de 
Joaquim Cardoso, o poeta não escapa do fiozinho de água. Ou do 
olho d'água surgido entre esquadrias de alumínio e arranha-céus d0 
cimento armado. Na sua "Lição de Poesia" estão: 

"As vinte palavras recolhidas 
nas águas salgadas do poeta 
e de que se servirá o poeta 
em sua máquina útil." 

Mesmo antilírico e objetivo nessa sua fase, o poeta, no se
gundo verso da estrofe, abre uma perspectiva que conota subjetivi
dade diante da vastidão que se pode atribuir à expressão "águas 
salgadas do poeta". Primeiro, o vasto mar, depois a vastidão ma
rítima que existe e exi&tirá em cada poeta, em especial nos seus de
vaneios. Mas o devaneio passa a praticamente inexistir em João Ca
bral. "Os devaneios fazem a mente apodrecer". Daí seu antilirismo 
chegar a tal ponto que o rigor a que é submetida sua criação exclui 
o indivíduo que existe no poeta. Essa característica se faz presente 
com mais intensidade em "Psicologia da Composição" e "Educação 
pela Pedra". No entanto, em Psicologia da Composição são as re
flexões em torno do fazer poético que mais impressionam. Esse seu 
livro, juntamente com Fábula de Anjion e Antiode, forma uma 
trilogia onde é intensificado o antilirismo de O Engenheiro e ~e 
constitui um distanciamento cada vez mais acentuado da "fantasia" 
de Pedra do Sono. 

Em Fábula de Anjion, mesmo com seu contexto desértico, 
estão presentes algumas metáforas da água. Ou de elementos cor
relatos. Assim é que no segmento denominado O Deserto o tem-
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po claro é comparado com a fonte. E há outras sugerências, como 
"terra doce de água" e "vento marinho". Mas o interessante é sua 
referência ao "marisco", sua lembrança da "concha" e do "búzio". 
Quanta perfeição na construção da concha! O molusco na feitura da 
concha. A arquitetura do fazer-se, fazendo. A concha poética ina
cabável enquanto houver vida. O poeta projetado no molusco e a 
poesia na concha. 

Essa sua preocupação com o fazer poético chega ao ponto má
ximo em Psicologia da Composição. São metapoemas onde a fun
ção da linguagem, sendo metalingüística, não perde sua poeticidade. 
Aí aparece a grande e principal preocupação do artista ante a obra 
de arte: o buscar da forma, o buscar sempre; a aversão ao definiti
vo; o evoluir. E novamente o referencial da concha: 

"Não a forma encontrada 
como uma concha perdida 
nos frouxos areais." 

O fazer poético como o fazer-se uma concha. A insatisfação 
ante a forma. A busca contínua. 

Essa excessiva preocupação formal de João Cabral leva-nos a 
interrogar: e a preocupação social? A resposta é dada a partir do 
seu livro O Cão sem Plumas (1950). É quando tem início a sua 
poesia voltada para a realidade pernambucana. Há uma denúncia 
da miséria nordestina. O Cão sem Plumas é um rio impiedoso 
que assalta artéria por artéria a cidade do Recife na sua parte mais 
baixa. Um rio que foi alegre em alguma parte, agora é água ma
dura, lodo, estagnação, sujeira. No vivenciar do rio, a fenomenolo
gia da canção nos riachos das cabeceiras, a música das fontes crb
talinas e até do chiado dos pingos da chuva no telhado da casa 
do sítio, primeiro mundo do poeta. Mas o que marca mesmo em 
Cão sem Plumas é o outro lado da água. É o lado marginal, a 
lama, a vida anfíbia nas habitações palafíticas. O difícil se torna 
distinguir onde começa a lama, o pântano e termina o rio. "Onde 
começa o homem/ naquele homem", como diz o poeta. Mas tudo 
termina no mar: 

"O mar e seu estômago 
que come e se come." ("Fábula do Capibaribe") 

A relação rotineira do homem sobrevivente e do mar sempre 
os mesmos. O mar e: 

"seu silêncio, alcançado 
à custa de sempre dizer 
a mesma coisa." ("Fábula do Capibaribe") 
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Mesmo antilírico e objetivo nessa sua fase, o poeta, no se
gundo verso da estrofe, abre uma perspectiva que conota subjetivi
dade diante da vastidão que se pode atribuir à expressão "águas 
salgadas do poeta". Primeiro, o vasto mar, depois a vastidão ma
rítima que existe e ex:i&tirá em cada poeta, em especial nos seus de
vaneios. Mas o devaneio passa a praticamente inexistir em João Ca
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chegar a tal ponto que o rigor a que é submetida sua criação exclui 
o indivíduo que existe no poeta. Essa característica se faz presente 
com mais intensidade em "Psicologia da Composição" e "Educação 
pela Pedra". No entanto, em Psicologia da Composição são as re
flexões em torno do fazer poético que mais impressionam. Esse seu 
livro, juntamente com Fábula de Anfion e Antiode, forma uma 
trilogia onde é intensificado o antilirismo de O Engenheiro e se 
constitui um distanciamento cada vez mais acentuado da "fantasia'' 
de Pedra do Sono. 

Em Fábula de Anjion, mesmo com seu contexto desértico, 
estão presentes algumas metáforas da água. Ou de elementos cor
relatos. Assim é que no segmento denominado O Deserto o tem-
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po claro é comparado com a fonte. E há outras sugerências, como 
"terra doce de água" e "vento marinho". Mas o interessante é sua 
referência ao "marisco", sua lembrança da "concha" e do "búzio". 
Quanta perfeição na construção da concha! O molusco na feitura da 
concha. A arquitetura do fazer-se, fazendo. A concha poética ina
cabável enquanto houver vida. O poeta projetado no molusco e a 
poesia na concha. 

Essa sua preocupação com o fazer poético chega ao ponto má
ximo em Psicologia da Composição. São metapoemas onde a fun
ção da linguagem, sendo metalingüística, não perde sua poeticidade. 
Aí aparece a grande e principal preocupação do artista ante a obra 
de arte: o buscar da forma, o buscar sempre; a aversão ao definiti
vo; o evoluir. E novamente o referencial da concha: 

"Não a forma encontrada 
como uma concha perdida 
nos frouxos areais." 

O fazer poético como o fazer-se uma concha. A insatisfação 
ante a forma. A busca contínua. 

Essa excessiva preocupação formal de João Cabral leva-nos a 
interrogar: e a preocupação social? A resposta é dada a partir do 
seu livro O Cão sem PLumas (1950). É quando tem início a sua 
poesia voltada para a realidade pernambucana. Há uma denúncia 
da miséria nordestina. O Cão sem Plumas é um rio impiedoso 
que assalta artéria por artéria a cidade do Recife na sua parte mais 
baixa. Um rio que foi alegre em alguma parte, agora é água ma
dura, lodo, estagnação, sujeira. No vivenciar do rio, a fenomenolo
gia da canção nos riachos das cabeceiras, a música das fontes crb
talinas e até do chiado dos pingos da chuva no telhado da casa 
do sítio, primeiro mundo do poeta. Mas o que marca mesmo em 
Cão sem Plumas é o outro lado da água. É o lado marginal, a 
lama, a vida anfíbia nas habitações palafíticas. O difícil se torna 
distinguir onde começa a lama, o pântano e termina o rio. "Onde 
começa o homem/ naquele homem", como diz o poeta. Mas tudo 
termina no mar: 

"O mar e seu estômago 
que come e se come." ("Fábula do Capibaribe") 

A relação rotineira do homem sobrevivente e do mar sempre 
os mesmos. O mar e: 

"seu silêncio, alcançado 
à custa de sempre dizer 
a mesma coisa." ("Fábula do Capibaribe") 
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Como se vê, a água é entre os elementos poéticos de João Ca
bral o mais importante. Para que se comprove isto, vejamos seu 
livro O Rio (1953), onde se intensifica a identidade do poeta com 
o drama da região; tudo isto apresentado num poema considerado 
como o mais prosaico de toda sua obra. A linguagem fluente, ho
rizontal do poema tem algo de representativo do próprio rio em cor
renteza. Quanto mais veloz o rio, menos lama, menos lodo. Aqui 
é a água no seu escorrer, o rio distante da sua foz, da estagnação a 
que se conden ano contato com o Recife e o mar. 

"Para os bichos e rios 
nascer já é caminhar." ("Da Lagoa da Estaca a Apoli

nário") 

No entanto, não é a voz do poeta que se ouve, é a voz do rio 
contando histórias de ribeiras em linguagem popular. Pois a voz do 
povo fica impressa na lâmina do rio. 

A água aqui tem sua "fala" na história do rio. Registra os 
apitos das usinas no seu silêncio transeunte. Vai fotografando no 
espelho de sua superfície os gigantes dos latifúndios com suas usi
nas comedoras de cassacos. O rio vai em busca do Recife como re
tirante com suas histórias de injustiças sociais. Só que o ponto má
ximo da referência de João Cabral ao retirante está em outro livro 
seu que é Morte e Vida Severina, um auto de Natal do folclore 
pernambucano. Um misto de poesia e teatro. Prefere o autor que 
se diga ser uma peça de dois movimentos entre "morte" e "vida". 
Severino retirante tem a força coletiva de um personagem típico 
do Nordeste. É o retrato do homem que resiste por ter esperança. 
Esperança esta que se faz presente mais acentuadamente no se
gundo movimento do poema, a vida. 

Um dos símbolos da esperança do retirante é o pouco d'água 
que ele transporta na sua quartinha. Essa referência à quartinha no 
segmento do poema intitulado "O retirante aproxima-se de um dos 
cais do Capibaribe". É a água da esperança na quartinha que se 
acrescenta na indumentária do retirante. É a água que sobra na 
quartinha do roceiro injustiçado e perseguido. Ela que o acompa
nha em todos os momentos, leva, no seu interior, a vida. A feno
menologia da fartura que salta aos olhos secos do roceiro-retirante: 
chuva, o chiar do riacho, o banho, o verde horizontal da lavoura 
que existe em cada esperança. Mas a água também está presente 
em outros segmentos do poema, mesmo perdendo essa conotação 
de esperança e adquirindo forma contrária de desespero. É a água 
tomando jeito de: 
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"caixão macio de lama 
mortalha macia e líquida." 
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Ou então quando do préstito final: 
"aquele acompanhamento 
de água que sempre desfila." 

Aí a água se modifica, reveste-se de outra adjetivação muito 
mais fúnebre: é "funda", é "carnal", é "grossa" e vem em forma 
de maré, lama e mangue. Sendo o mangue o cemitério maior das 
águas. É no mangue onde as águas se suicidam, onde as águas de
positam suas vítimas. O que restou dos cassacos arrancados das ca
beceiras. Todo mangue é triste, prisão funda, subterrâneo onde os 
presos apodrecem. 

Essa enxurrada d'água não se repete no livro seguinte de João 
Cabral. Em Paisagens com Figuras (1955) o autor se coloca en
tre dois contextos que lhe são caros. De um lado a Espanha, onde 
vivia desde 1947; do outro, Pernambuco. A temática social é ca
racterística principal. Aqui a resistência do elemento "pedra" está 
mais atuante do que a do elemento "água". Mesmo assim, Castela 

"terra de águas contadas 
onde é mais contado o pão." ("Imagens de Castela") 

E no seu poema "O Vento no Canavial" "é como um mar sem 
navios" que o contexto se apresenta. 

Um outro livro João Cabral apresentou ao público, também 
no ano de 1955. Trata-se de Uma Faca só Lâmina, onde a temáti
ca principal é desenvolvida em torno da importância da linguagem 
na representação da realidade. O estilo é o das facas porque todos 
os elementos apresentam uma natureza cortante, aguda, penetran
te. Até os elementos líquidos, quando aparecem, são cortantes, agres
sivos, laminados. 

"Até os próprios líquidos 
podem adquirir ossos." 

O que existe é essa obsessão por ver nas coisas, por mais ma
leáveis que sejam, suas possibilidades de corte. O mesmo não acon
tece em Serial de 1962. O poeta parece se conter mais ante os 
contornos agressivos das coisas. Os temas dessa coletânea são evo
cativos da situação social nas plantações de cana-de-açúcar. Na 
maioria dos poemas está o registro da condição "severina" dos cas
sacos. Mas há variações temáticas e como que certas divagações 
dentro dessa abordagem social. É o caso do belo poema "O Ovo e 
a Galinha". Tudo o que se pode imaginar a partir de visualizaçõos 
do centro do ovo como fonte geradora de imagens. As dimensões 
infinitas do não visto. A vastidão do escondido. O mistério da vida 
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racterística principal. Aqui a resistência do elemento "pedra" está 
mais atuante do que a do elemento "água". Mesmo assim, Castela 

"terra de águas contadas 
onde é mais contado o pão." ("Imagens de Castela") 

E no seu poema "O Vento no Canavial" "é como um mar sem 
navios" que o contexto se apresenta. 

Um outro livro João Cabral apresentou ao público, também 
no ano de 1955. Trata-se de Uma Faca só Lâmina, onde a temáti
ca principal é desenvolvida em torno da importância da linguagem 
na representação da realidade. O estilo é o das facas porque todos 
os elementos apresentam uma natureza cortante, aguda, penetran
te. Até os elementos líquidos, quando aparecem, são cortantes, agres
sivos, laminados. 

"Até os próprios líquidos 
podem adquirir ossos." 

O que existe é essa obsessão por ver nas coisas, por mais ma
leáveis que sejam, suas possibilidades de corte. O mesmo não acon
tece em Serial de 1962. O poeta parece se conter mais ante os 
contornos agressivos das coisas. Os temas dessa coletânea são evo
cativos da situação social nas plantações de cana-de-açúcar. Na 
maioria dos poemas está o registro da condição "severina" dos cas
sacos. Mas há variações temáticas e como que certas divagações 
dentro dessa abordagem social. :É o caso do belo poema "O Ovo e 
a Galinha". Tudo o que se pode imaginar a partir de visualizações 
do centro do ovo como fonte geradora de imagens. As dimensõt::s 
infinitas do não visto. A vastidão do escondido. O mistério da vida 
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reclusa na casca. O semilíquido, o pastoso. A coisa repleta, o aca
bamento 

por mãos escultoras 
escondidas na água, na brisa." 

Realmente, para se conseguir a arquitetura do ovo, só mãos de 
água, mãos de brisa. É preciso muita finura das mãos, a finura 
aqualina para esmerilhar a preciosidade arquitetônica da casca do 
ovo. A casca do ovo é a casca da vida. Ou a casa da vida. É ·_o' 
continente ajustado para o conteúdo ou vice-versa, conteúdo ajusta
do ao continente. Ou ainda uma terceira proposição: continente e 
conteúdo se completando mutuamente numa dimensão que só as se
mentes possuem. Daí poder-se partir do ovo como se parte da se
mente. Enquanto a árvore dorme na semente, e até a floresta a 
completar-se de flores e frutos, pode-se encontrar no ovo. a gali
nha ou até o galinheiro, ou, quem sabe, as tendências sinestésicas 
para o banquete. 

Não é só por esse ângulo, no entanto, que nos cabe examinar 
a água poética de Serial. Quando João Cabral circunstancia seu 
poema em torno de Augusto dos Anjos, consegue transpor para a 
água, o mundo decadente do poeta paraibano. 

"Augusto dos Anjos não tinha 
dessa tinta água clara. 

Se águas do Paraíba 
nordestina, que ignora a Fábula. 
Tais águas não são lavadeiras, 
deixam tudo encardido." 

Águas que encardem. A água poética, símbolo de Augusto dos 
Anjos, não pode ser clara. É água que suja e gruda. Principalmente 
gruda. É uma água que simboliza a visão de mundo decadente do 
poeta. Água velha. Poço. Água despovoada. Lama, lodo, luto. 

A poética da água continua marcando a produção literária de 
João Cabral. Em 1966 surge mais uma coletânea de poemas. Des
ta feita é A Educação pela Pedra. São poemas marcados pelo di
datismo. É a depuração, a forma rigorosa. É a pedridade poética. 
Há, no entanto, momentos de liquidez. 
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"O que o mar sim aprende do canavial 
a elocução horizontal do seu verso." ("O Mar e o 

Canavial") 
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BCH-PfRIO 

A imagem do canavial e suas similitudes com a imagem do 
mar. 

A onda rasteira do mar com a onda verde do canavial. Aqui 
a visão do poeta se reveste da horizontalidade cromática do verde 
cana e do verde marinho. Essa visão de superfície, característica 
da oralidade da nossa cultura, não é costume aparecer na obra do 
autor. As suas imagens são mais de profundidade. Essa visão de 
superfície, no entanto, ainda o persegue em algumas passagens de 
A Educação pela Pedra. É o caso do poema "Rios sem Discurso" . 
Só que nesse caso, como o poema se apresenta com uma função 
metalingüística, a horizontalidade imagética acarreta uma visão sin
tagmática do signo no seu relacionamento estrutural poço-correntt:
za/ grafema-frase. Há também nesse poema a visão de profundida
de, quando se enfrasam todos os poços e se tornam um poço só. 
É o surgimento do paradigma da sentença-rio no discurso-rio. E o 
autor salienta: 

"Salvo a grandiloqüência de uma cheia 
lhe impondo interina outra linguagem, 
um rio precisa de muita água em fios 
para que todos os poços se enfrasem." 

Há também, nestes versos, a distinção entre a sincronia do 
poço-discurso e a diacronia do discurso-rio. O poço como uma 
construção estanque, limitada entre o ser do rio e o não ser rio. O 
rio como o todo evolutivo, crescente. 

Como metapoema, observa-se ser "Rios sem Discurso" o poe
ma onde João Cabral mais manipula o questionamento lingüístico 
do fazer poético. Mesmo comparando o poço à palavra dicionari
zada, ele está nos dando uma lição de denotação para logo em se
guida apresentar a conotação representada pela água encorpada em 
forma de rio. Isso comprova a existência do poço apenas como 
grafema e do rio como metáfora. Comprova também que a poesia 
em João Cabral é um crescer contínuo. É uma água-discurso fluen ·· 
te. Que o autor não tem a forma definitiva, mas tem a fórmula de 
definir seu rompimento com o mito da inspiração. A poesia não 
estando no sentimento do poeta, ou, mesmo na beleza dos fatos 
referidos, mas na organização do texto, no rigor de sua construção, 
no lapidar de uma pedridade. 
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ARTUR EDUARDO BENEVIDES: O POETA E A 
DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO LÍRICA. 

Teoberto Landim 

Ao examinarmos a subjetividade da poesia de Artur Eduardo 
Benevides e as várias espécies de sua expressão lírica, verificamtiH 
que o conteúdo de sua obra poética se estende de tal forma qul' 
somente através de dois pontos podemos entendê-la: prim::iro, pl'lu 
aspecto geral da vida e de seus estados e, segundo, pela varieda<h
de seus aspectos particulares. Sabemos, entretanto, que tais elenwn 
tos não passam de simples abstrações e que só oferecem uma indt 
vidualidade lírica viva quando reunidos em núcleo comum qut· 1 

a alma do poeta. Por conseguinte, é o poeta o centro e verdadcirt"• 
conteúdo da poesia lírica. (1) 

A importância do lirismo de Artur Eduardo Benevides, Sl'lll 
excluir a multiplicidade de impressões recebidas dos objetos l' d11 
recordação de experiência pessoalmente vividas por outros na ullli 
zação de fatos míticos e históricos, afirma-se como subjetividade l ' ll 

cerrada em si mesma. 
Na sua atividade poética Artur Eduardo Benevides deixa l11l111 

a interioridade, qualquer que seja o tema ou a forma e, como obj1· 
tivo, visa a despertar no leitor os sentimentos e reflexões SCllll'll11111 
tes às suas. Desta forma, a expressão tem a função da catarsc q111111 
do, de uma alegria enfuziante ou de uma dor, se apazigua no l'anll• 
Para citar Hegel, "o poeta, que tem o poder de cantar c dl' l' l i111 . 
tem para isso a vocação e o dever". (2) 

É esta elevada grandeza interior que constitui a nohlt'"' d11 
poesia lírica benevidiana. Sem dúvida, a versatilidade com qtn· I 111 
balha os seus temas e as formas de expressão lírica diz do llllln1 
tico conhecedor de sua arte e, por isso, consciente quaudu ln111 

1. HEGEL. Estética - poesia. Lisboa, Guimarães & Editores, ~/d 
2. Op. cit. p. 241. 
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