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: : CRISTIANO RAMOS
 RECIFE – PE 

O
s pernambucanos costumam as-
sumir sua tradição bairrista, seja 
com humor ou afetada seriedade. 
Entre brincadeiras ou discursos, 

lembram que a cidade de Jaboatão dos Gua-
rarapes é “berço da pátria”, porque lá foram 
travadas as batalhas decisivas para expulsão 
dos holandeses; que Olinda tem o melhor e 
mais democrático Carnaval do Brasil, en-
quanto Caruaru detém a coroa das festas ju-
ninas; que Nova Jerusalém é o maior teatro 
ao ar livre do mundo; que o Santa Cruz Fu-
tebol clube possui a torcida mais fi el do País, 
que o Estado realiza o festival de cinema re-
cordista em presença de público... 

1966 cabe como prato cheio, quando 
assunto é literatura. Naquele ano, o octoge-
nário pernambucano Manuel Bandeira rece-
beu homenagens e viu reunidas todas as suas 
poesias em Estrela da vida inteira; João Ca-
bral de Melo Neto publicou Educação pela 
pedra, e Osman Lins, Nove novena. Foi 
também quando Hermilo Borba Filho lançou 
Margem de lembranças, primeiro roman-
ce da tetralogia Um cavalheiro da segunda 
decadência. 

Ao lado desses nomes já conhecidos e 
respeitados, o novato Alberto da Cunha Melo 
chegava com seu livro de estréia, Círculo 
cósmico, que, agora, pode ser parcialmente 
encontrado em Cantos de contar — seleta 
que traz ainda poemas das obras Publicação 
do corpo, Oração pelo poema e Poemas 
anteriores. 

Mais do que um marco individual, o 
livro de Alberto foi também o primeiro do 
chamado Grupo de Jaboatão, do qual faziam 
parte ainda Domingos Alexandre, Jaci Be-
zerra e José Luiz de Almeida. E, assim como 
os poemas veiculados na mídia, o livro só foi 
possível pelo entusiasmo de César Leal, edi-
tor no Diário de Pernambuco, cuja atenção 
foi conquistada desde o primeiro contato — 
um bilhete no qual os rapazes dividiam al-
guns princípios estéticos e a expectativa de 
terem seus escritos apreciados pelo jornalista 
e crítico literário.

O Grupo é capítulo fundamental para 
os interessados na chamada Geração 65, que, 
com o passar dos anos, tornou-se rótulo de 
um orbe indecifrável, estância que foi inchan-
do e perdendo qualquer possibilidade de ser 
razoavelmente descrita e teorizada. Hoje, com 
a imprecisão que o assunto merece, pode-se 
dizer que se entendem como integrantes da 
Geração quase todos os poetas pernambuca-
nos (ou radicados) que produziram entre as 
décadas de 60 e 80. Foram poucos os que ne-
garam a fi liação, afi rmando-se independentes 
ou pertencentes a outros círculos.

O Grupo de Jaboatão, por outro lado, 
eram uns poucos moços de origem simples, 
suburbanos, do proletariado ou da mais aper-
tada classe média. Reuniam-se para ir aos 
eventos culturais, para trocar ideias sobre 
arte, opiniões sobre seus escritos. Eram aves-
sos aos modismos estéticos e ao diletantismo 
literário. Em tempos de ditadura, faziam da 
poesia e de seus encontros um instrumento 
de refl exão social e resistência. 

São dessa fase os versos escolhidos 
para Cantos de contar, livro caprichadís-
simo, resultado do esmero da Editora Paés e 
da participação zelosa no projeto de Cláudia 
Cordeiro, viúva e pesquisadora da obra de 
Alberto da Cunha Melo. É dela o longo tex-
to introdutório, além da idéia de publicar 
também os desenhos feitos pelo autor. O li-
vro tem uma bela capa dura, com detalhe em 
relevo, além de papel especial e um anexo 
importante: respostas do poeta às perguntas 
de Alfredo Bosi, Ivan Junqueira, Ivo Barroso, 
Jose Nêumanne Pinto, Alcir Pécora e outros 
dez entrevistadores.

Justa homenagem aos 70 anos que Al-
berto teria completado em abril, não houves-
se partido em 2007. Como pequena ressalva, 
registre-se somente que não existem referên-
cias à publicação original de cada poema. E, 
para lamentar, fi ca a modesta distribuição, 
que torna o livro um tanto caro (R$ 80,00) 
e de difícil acesso (fora de Pernambuco, está 
disponível no site e nas lojas da Cultura).

PARA LER ALBERTO
Dois outros livros de poesia de Alberto 

da Cunha Melo estão em catálogo: Dois ca-
minhos e uma oração (2003) e O cão de 
olhos amarelos & outros poemas inédi-

Deserto particular
CANTOS DE CONTAR traz uma caprichada seleção de poemas de Alberto da Cunha Melo, que faria 70 anos em 2012

tos (2006). Estas publicações da editora Gi-
rafa, mais o Soma dos sumos, que saiu pela 
José Olympio em 1983, são as únicas obras 
que tiveram distribuição nacional. Na citada 
entrevista, que fecha o recente Cantos de 
contar, o autor comentou:

 (...) o restante só teve mesmo alguns 
exemplares expostos e vendidos na livraria 
Livro 7, aqui no Recife, hoje extinta. A provín-
cia continua sendo cercada pelo que chamo 
num poema de horizonte de guilhotinas, es-
crevemos aqui, distribuímos por aqui e mor-
remos aqui, esquecidos do resto do Brasil.

O modesto respiro para além das fron-
teiras da província deve muito à admiração 
empolgadamente declarada de Alfredo Bosi e 
Bruno Tolentino — no caso deste, admiração 
que se tornou quase uma militância, não des-
perdiçando oportunidade alguma de defen-
der o lugar destacado de Alberto da Cunha 
Melo na literatura brasileira.

Sobre os poemas narrativos de Yacala, 
prefaciando a segunda tiragem do livro, Bosi 
escreveu sobre “a estranha beleza que sai dos 
versos”, da “fusão de um visceral sentimento 
da terra” com a aspiração infi nita de quem 
está “Mirando o mar e altas distâncias/ numa 
luneta de escoteiro”. A grandeza está no abra-
ço entre a “experiência funda do sofrimento, 
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cuja origem é inequivocamente social”, e a 
câmara de ressonância que é a “capacidade 
própria da linguagem poética de tudo passar 
pelo crivo da consciência pessoal”. 

Sobre o mesmo Yacala, Tolentino foi 
bem mais efusivo: “Leiam e confi ram, meni-
nos, eu li, vi e ouvi o caso mais espetacular 
de alta poesia narrativa em nossa lira desde 
o canto de morte do imortal Timbira. E olha 
que por aí já vão quase século e meio...”.

Daí em diante, quando críticos e jorna-
listas se dispuseram a escrever sobre Alberto, 
os elogios foram cada vez mais extremados. 
Parece não bastar qualquer análise, é preciso 
puxar os cabelos do bardo até que ele esteja 
muito acima de seus contemporâneos. Cele-
bram sua “absoluta originalidade” (expressão 
tão falsa quanto gasta, seja qual for o autor 
vitimado), derramam lugares-comuns como 
“autêntico”, “sensível” e “marcante”, fazem 
questão de elencar os poucos grandes poetas 
capazes de dividir degrau com o pernambu-
cano no panteão dos maiores da literatura de 
língua portuguesa.

Alberto se tornou outro desses casos 
curiosos, de escritores que residem entre o 
notável desconhecimento da maioria do pú-
blico leitor e o reconhecimento desmesurado 
por parte de seus exegetas. Não raro, essa 
admiração se vale de tiradas quase religiosas, 
em um messianismo poético que não deixa de 

ser a tomada de partido pelos valores estéti-
cos que Alberto defendeu com impressionan-
te coerência, durante meio século de poesia.

Alguns dos afagos chegam realmente 
sem beiras, são comentários-berros, de trin-
car taças, e terminam destoando da poesia e 
do modo de ser de Alberto da Cunha Melo, 
tão avesso ao histrionismo. Soam mesmo 
como turistas grosseiros que trocam exalta-
das opiniões dentro de um museu, como se 
estivessem no mercado público. Em vez de 
elevá-la, chocam-se indelicadamente com a 
lembrança de alguém que exemplifi cou sua 
poética com os versos de Ribeiro Couto:

Minha poesia é toda mansa
não gesticulo, não me exalto,
meu tormento sem esperança
tem o pudor de falar alto.

Fases da resistência
Os três livros disponíveis são amostras 

importantes da poesia de Alberto, são janelas 
que dão para fases distintas de sua perma-
nente inquietude. Em Cantos de contar, 
o leitor encontra a primeira delas, de ritmo 
atípico, com seus versos octossílabos distri-
buídos em cinco quartetos, sem rima, que 
requerem tempo e dedicação. E difi cilmente 
qualquer apresentação será mais acertada do 
que o próprio poema Cartão de visita:

PRATELEIRA
ALBERTO DA CUNHA MELO

> Círculo cósmico • 1966
> Oração pelo poema • 1969
> Publicação do corpo (incluído no 
livro coletivo Quíntuplo) • 1974
> Dez poemas políticos • 1979
> Noticiário • 1979 
> Poemas à mão livre • 1981
> Soma dos sumos • 1983
> Poemas anteriores • 1989
> Clau. Recife • 1992
> Carne de terceira com poemas à 
mão livre • 1996
> Yacala • 1999
> Meditação sob os lajedos • 2002 
> Dois caminhos e uma oração • 2003
> O cão de olhos amarelos & Outros 
poemas inéditos • 2006
> Marco zero (crônicas) • 2009
> Cantos de contar • 2012

ALBERTO DA 
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