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Os grandes poetas soo os maiores rcveladores de si mesmos. Em
Agrestes, livro de Joao Cabral de Melo Neto publicado em 1985, encontramos pelo menos duas confissoes: tanto quanto a poesia deixa
confessar. Duas confissoes que contem uma dupla neg~OO do pensamento que geralmente se fonna acerca desse poeta. Primeiro, a propria condi~OO de confessar, aparentemente incompativel com um escritor que tenta eliminar 0 eu, desfazendo-o em palavras-coisas. Segundo, os proprios conteitdos dessas confissOes, que destroem dois
conceitos solidificados na mente da maioria dos que se acercam da
obra do pernambuco.
"The Return of The NQtive" " uma nova Can900 do Exilio. Nio
porque 0 poeta esteja afastado de sua terra, mas sim porque a imagem
que ele fonnou dela nOO era ela: eta apenas uma imagem. Pernambuco nio e mais concreto, maisobjetivo, mais internamente pedra, do
que qualquer oUtra terra. A sua fala Dia tem um gume mais afiado.
Ele tambem nio e uma natureza estatica, paralisada em seu tempo, e
as impressoes que gera naosio necessariamente sobrepostas umas
outras, como numa sequencia fotogrBfica.
Em siDtesc, a cultura pernambucana nOO. implica a linguagem de
Joao Cabral. 0 poeta, quando fala de, Pernambuco, nia 0 esta refletindo, nao 0 esta reproduzindo; esta selecionando-o,· recompondo-o.
Tambem nao se trata de uma transfigur~ia do real no sentido de que
existe uma relac;ia de causa e efeito entre realidade e expressio. 0
que existe, Da verdade, e um artificio. uma decisia de transfonnar
Pernambuco em uma determinada coila. Nio sera essa tambem uma
fonna de exilar-se?
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"Duvidas Apocrifas de Mariane Moore" e singularmente explicito em seu carater aparentemente dubio: 0 outro e apenas uma forma
de se remeter a si mesmo. Que um autor tenha convic~oes anteriores
ao ato de escrever, e que gostaria de ve-las transplantadas para os
seus textos, sio fato, que nio se pode deixar de considerar. Sempre
que pode, e de todas as formas que pOde, Joao Cabral tem apregoado
reiteradamente sua condi~ao de escritor nao-subjetivo. Tudo 0 que ele
fala nao e ele - sao as coisas que falam nele, a linguagem das coisas.
E por isso que sua poesia e seea, rispida, purgada do sentimento e da
emoyao. Para ele a poesia euma irma desgarrada da prosa. E assim
que ele quer que a gente pense, e assim que seus poemas induzem a
pensar.
Mas eis que um proprio poema seu, uma dessas entidades sofridas, insociaveis e orgulhosas, nascidas de um trabalho arduo (que desejam eternizar a dificuldade do parto, mas que fmgem do descender
de pai nenhum), urn proprio poema seu decide ser 0 denunciador de
sua procedencia:
"Nao havera nesse pudor
de fatar-me uma confissao(?) "

Pernambuco e sua gente, 0 Capibaribe e 0 Beberibe, 0 tempo e
suas historias, tudo isso do possui uma objetividade autonoma. Cada
coisa que 0 poeta escolhe deixa de ser uma coisa livre, torna-se presa
a subjetividade da expressio. 0 mundo nio e um sistema de objetos
que 0 poeta apenas transmite: hi sempre uma sele~ao subjetiva.
Como 0 proprio Cabral diz em seu poema, colocar uma coisa no silencio ja uma forma de faJar dela.
Joao Cabral de Melo Neto nao deixa de ser urn poeta subjetivo.
Selecionou 0 seu mundo, reduziu-o a urn gropo de significa~oes. 0
seu interesse sempre esteve presente. Como negar a emoyao? Podese aceitar a negayio da emo~80 que 0 poeta faz (para ele, emoyao significa turbulencia do espirito, uma especie de enfraquecimento moral,
o estado liquido da alma). Mas nilo se pode excluir a emo~ao como
base,ou seja, como interay80 do homem com 0 mundo.
Desde "0 Engenheiro", Joao Cabral de Melo Neto tem encontrado abrigo no racionalismo. Por uma evoluy80 pessoal, cujas contingencias ainda ficam por revelar, e por uma deliberada escolha artisti44
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ca, ele mudou de caminho em sua poesia. Talvez tenha alterado ate
mesmo sua cren~a na poesia (um desvio da prosa?). "Pedra do Sono"
e totalmente diferente de "0 Engenheiro" e dos livros que 0 seguem,
nao apenas por uma ascese de artista, uma inVOCI980 do genio, e sim
por uma mudan~a de concep90es. No primeiro livro, em forma nio
muito desenvolvida, eneontramos 0 simultaneismo expressivo (varias
impressoes tentando formar um todo harmonico), um resto de simbo~
lismo (a expressao e uma refereneia vaga), a musiea frasal do verso
livre. Nos livros de depois, temos a imagem por detalhe (cada ima~
gem vai se compondo aos peda90s, ate chegar a um todo), a sinaliza9aO da realidade (a palavra esta colada ao real, quase como se fosse
prosa), a musiea sem melodia (uma grande conquista artistiea de Jolio
Cabral).
Portanto, nao houve uma evoh19ao, e sim uma transforml9ao,
pois 0 que se alterou nao foi a qualidade, mas a natureza. Isso impliea
em dizer que 0 exemplo de J080 Cabral nao signifiea que artistica~
mente 0 eaminhoanterior seja mais inviavel que 0 segundo.
A essa transforma9ao correspondeu uma forma ideologica, 0 ra~
cionalismo. Segundo esse racionalismo, a realidade bruta eontem
uma casca de signific~ao; ao escritor cabe ir desenhando em cima
dessa casca da maneira mais habilidosa possivel, para que 0 que antes
era obscuro e informe se tome claro e defmido. A expressio nao deve
se desviar de seu foco de aten~ao, para que atinja uma objetividade
plena. Deve tambem proceder a uma anidise de seu objeto, revelando~
o por partes. 0 que importa e mostrar que 0 que e, e sempre 0 que e,
mesmo que esteja escondido.
Esse racionalismo norteia todo 0 metodo poetico do pemambuca~
no, tomando sua poesia as vezes esterilmente descritiva, as vezes sutilmente reveladora.
Descri9ao e revela9ao originam-se de um pensamento estatico,
que tenta transfonnar todo 0 processo de observl980 em uma cristaliza~io daquilo que se observa. Todas as coisas sao encaradas como
coisas estaticas, ate mesmo os homens.

''Sao minerais
as flores e as plantas,
os frutos, os bichos
quando em estado de palavra."
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o poder cristalizador do racionalismo se concentra na palavra. A
palavra e um solido racional. Ela ecomo um deus que toca nas coisas
eas toma imoveis, minerais.
E exatamente dai que se origina todo 0 respeito amassa da palavra, 80 seu peso existencial. 0 poeta abenc;oa esse deus concreto, a
palavra, mas simultaneamente sofre por ser 0 carregador do voClibu10, 0 construtor, aquele que coloca cada palavra no unico lugar exato.
E essa a sequencia do metodo poetico de Jolo Cabral de Melo
Neto. Ela provoca duas consequencias blisicas. Primeiro, a palavra, 0
"verso nitido e preciso", eclipsa 0 racionalismo em que assenta tal
metoda poetico. Segundo, valoriza-se em extremo a forma concreta
da linguagem, como se fosse a unico regac;o da poesia.
A segunda conseqiiencia tem sido mais prejudicial, tanto para 0
autor, como para seus interpretes. Para 0 autor, criou-se e desenvolveu-se 0 mito de que a poesia e um trabalho arido, uma batalha insanil, um alto prec;o que a linguagem cobra (0 que desembocou nessa
vontade de desistencia por parte do autor manifestada em "Agrestes"). Para os interpretes, 0 mito de que J030 Cabral encama 0 artista
in extremis, aquele que renuncia ao seu pr6prio eu em favor da linguagem. Aquele cujo "sol da atenc;ao" livra sua arte de qualquer
frouxidio mental e de qualquer excrescencia expressiva (0 ambiente
intelectual do Brasil muito favorece essa especie de mitificac;io, que
na verdade nada mais significa que um retorno ao culto do bem-escrever).
racionalismo de Joio Cabral 50 poderia contribuir para 0 surgimento de certas estruturas formais que sua abra apresenta. A sua
fragmentac;ao sintatica, por exemplo,esta diretamente Hgada ao carater analitico do racionalismo.Cada segmento sintatico, isolado dos
outros, trata de uma parte do objeto de analise, e somente a uniao dos
vanos segmentos compora um todo (e interessante notar que Joio Cabral tem frisadoque a leitura de umpoema seu, que efeita por partes,
exige mais atenc;io que a leitura de OUtras obras; entio a velocidade
de leitura e 0 que define a sua intensidade?).
Mas uma obra nao se ap6ia apenas em suas estruturas formais. 0
racionalismo poetico do autor pernambucano e, em si mesmo, uma
grande formalidade artistica ut~lizada pelo poeta. Foi 0 modo que ele
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encontrou para conciliar a sua realidade e a do mundo, nessa terceira
realidade que ea poesia.
Foi um modo de compreender Pernambuco e as homens que,
desde Pernambuco, veem a mundo. Pais, para a autor, a dura realidade pernambucana sO poderia Ser compreendida atraves de um pensamento que explicitassc as farmas do universo, e para isso seria necessaria coisificar a sentido de cada uma dessas rormas. Assim as homens seriam traduziveis, assim a catiavial seria um "nada que e".
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