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A propósito da carta de Alexei Bueno 
Rafael Montandon 
 
                           Belo Horizonte, 26 de Fevereiro de 2002 

 

Caro Alexei Bueno, 

 

As páginas 1 e 2 do Caderno B, do Jornal do Brasil, do dia 31 de 

Janeiro de 2002, contém, certamente, um dos textos mais 

legitimamente emocionantes que tenho lido nos últimos tempos. 

Tenha certeza de que, nelas, ecoam as angústias de inúmeros 

amantes da poesia brasileiros, inclusive as daqueles que, como 

eu, assistem por dentro às violências de que ela é vítima no 

meio acadêmico. Curso atualmente o 4º período de Letras, na 

Universidade Federal de Minas Gerais; sinto na pele, portanto, o 

drama da crítica “autofágica”, acusado por você, apartada do 

mundo real pela muralha dos próprios preconceitos. É de se 

notar, em numerosos setores da minha escola, a adesão 

exclusivista ao cânone “pós-cabralista” e a indiferença 

sistemática ao que quer que neste não se encaixe. Quanto se 

perde com este tapar de ouvidos, com este fechar de olhos ao 

“que não é espelho”! E, no entanto, tal atitude me escandaliza 

menos por este prejuízo que pelo autoritarismo anacrônico que 

dela depreendemos. Em tempos de valorização da tolerância e de 

superação da crença em verdades absolutas, atira-se-nos à face, 

da forma mais descarada, este discurso ditatorial e excludente 
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que, a julgar pelos últimos 50 anos, não parece nutrir quaisquer 

planos de renovação. A denúncia deste aberrante anti-

democratismo é, a meu ver, o ponto altíssimo da carta e da 

entrevista. Eis alguns trechos que me comoveram quase às 

lágrimas: 

 

 “(...) essa idéia de legitimidade é espúria. Pode-se escrever 

excelente poesia em formas infinitas de expressão (...) Houve uma 

ruptura da poesia com a sociedade.(...) 

 

A universidade funciona dentro de um mundo estrito e essa 

crítica não funciona em relação à sociedade como um todo. (...) 

Após uma luta feroz para se estabelecer uma liberdade criadora 

no Brasil empreendida pelos modernistas na vigência do 

lamentável Neo-parnasianismo, acabaram por criar outra camisa-

de-força, pior, na nossa literatura, que nega aos que não se 

filiam a ela todos os territórios expressivos conquistados após 

o Modernismo. E esse establishment, e essa deplorável 

intelligentsia universitária que os sustenta, ainda se dizem 

„modernos‟. (...) Cabe a todos os poetas desse país (...) iniciar com 

o novo milênio uma nova poesia, que não será nem „moderna‟, nem 

„verdadeira‟, nem „legítima‟, nem coisa nenhuma (...)” 

 

Esta última conclamação, em especial, causou-me profunda 

impressão. Pois vivemos, sem dúvida alguma, um momento 

absolutamente seminal na história da humanidade e da 

literatura. No contexto nacional, sua carta aberta ganha 

dimensões históricas por ser, talvez, a primeira manifestação 

pública de sensibilidade a este momento. Trata-se, de fato, de 

fundar um novo tempo para a poesia; de superar, de deixar, em 

definitivo, para trás, qualquer pretensão a discursos unívocos e 

verdades estanques, principalmente se tais verdades têm como 



corolário prático a exclusão e a intolerância. A fidelidade 

puramente ideológica a programas teóricos já não tem nenhum 

sentido numa era descrida de utopias e de vanguardas 

redentoras. De anacronismo fútil, tal fidelidade se transforma 

em perversão, quando proclama a sua, a única maneira possível 

de fazer poesia e põe-se a combater ferozmente quem quer que 

ouse discordar. É preciso confrontar o Outro e, mais importante, 

aceitar o múltiplo.    

 

É da dificuldade de aceitar o caráter irremediavelmente 

múltiplo da realidade que advém o último obstáculo entreposto 

entre o homem e o seu futuro. Muitas vezes rejeitada em teoria, 

claramente persiste a noção de que é possível atingir uma 

verdade final, como que a culminação de tudo que a precedeu, 

superior a tudo que se lhe oponha. Excluir, em nome de tal 

noção, é absolutismo ingênuo e perverso. Não se pode mais fechar 

os olhos para a impossibilidade da certeza inamovível, que, ao 

longo da história, legitimou todo tipo de violência intelectual 

e física. Idéias envelhecem. E a poesia que for mera encarnação 

de idéias envelhecerá com elas. A arte, que se utiliza das idéias 

apenas como matéria-prima, transcende o movimento infinito do 

debate ideológico e permanece. Isto é, permanece para os que a 

não rejeitam simplesmente porque seu conteúdo ideológico não 

coincide com suas próprias idéias - mal que parece grassar no 

nosso cenário crítico contemporâneo. 

 

É preciso, portanto, reagir veementemente contra esta tendência 

daninha. Quanto a isso não há dúvida. Tal reação, por outro 

lado, demanda uma delicadeza e um cuidado inéditos na história 

das reações, por assim dizer. Sim, pois que, reagindo contra a 

intolerância, não pode ser, ela mesma, intolerante. Deve 

denunciar a exclusão, não a poesia dos excludentes. Esta, que se 



divirta com ela quem quer que bem entenda, desde que fique 

assegurado o espaço da diversidade. O que não é mais possível é 

defender a superioridade apriorística de um modo de fazer 

poesia sobre outro, e vice e versa.    

 

Eis onde o seu discurso peca, a meu ver. Se, pelo mesmo motivo 

exposto acima, a agressividade deve ser dosada com extrema 

parcimônia (senão abolida), “cocô de cabrito”; “lixo”; 

“vanguardeiros”; “vagabundos”; “múmias marqueteiras”; “ladainha 

decrépita”; “Para o inferno!” dificilmente traduzem a postura 

exigida pelo momento. Antes, furor contraproducente, fornecem 

armas ao adversário. Importantíssima denúncia de tudo que há 

de pior no nosso meio literário, sua carta degringola, por vezes, 

no mero extravasamento de um rancor, que também é meu, mas que 

necessita ser contido. 

 

Por outro lado, o ataque inicialmente dirigido ao “poder 

literário”, cuja visão estreita prioriza o Concretismo e afins 

em detrimento de outras formas de expressão, freqüentemente se 

desvia para a produção poética mesma dos chamados “pós-

cabralistas” - total disparate, vistos os critérios em que se 

baseia tal crítica. Ao afirmar que é ruim toda poesia que “nega 

qualquer visão direta do lado trágico da vida - morte, miséria, 

sofrimento”, você se iguala ao crítico mais cego que rejeite, a 

priori, um poema, só por ele não possuir “concisão, frieza de 

raciocínio” ou “estruturação geométrica”. A mesma coisa quando 

diz: “Toda a poesia que presta hoje no Brasil (...) é poeticamente 

incorreta.” 

 

Devemos estar sempre atentos para não incorrermos naquele erro 

de que falei dois parágrafos acima: condenar um poema não por 

seu caráter propriamente estético, mas exclusivamente pelas 



idéias ou pela visão de mundo que lhes servem de base. Quando 

isso acontece, a verdadeira discussão sobre poesia fica 

completamente obumbrada por um embate ideológico estéril. Só o 

que legitima tal postura é a noção ingênua de que as idéias ou 

a visão de mundo do crítico são superiores às do poema. Superar 

esta mentalidade parece-me ser o desafio do momento, que a sua 

carta tão sensivelmente detecta (muito embora, você mesmo, 

claramente, não tenha ainda se livrado dela por inteiro).   

 

Por fim, gostaria de alertar que se, em algum momento deste 

texto, soei por demais veemente ou convencido de minhas 

próprias opiniões, tal não ocorreu senão para que pudesse 

melhor expressá-las. Na verdade, aguardo ansioso que uma sua 

resposta venha corrigir-lhes as falhas e apontar-lhes os 

excessos. 

 

                                        Atenciosamente, 

 

                                              Rafael Montandon 

P.S.: Aproveito a ocasião para lhe mostrar uma tentativa poética 

minha. Sendo você poeta que respeito largamente, gostaria muito 

de ler algum comentário seu sobre ela. 

 

 

Nec Plus Ultra 

 

Como um necrófilo funambulesco 

Violando algum sepulcro do futuro, 

Não sei por causa de que impulso obscuro, 

Eu fui espiar o meu cadáver fresco! 

                        

E eu era um poema do poeta Augusto! 

Marchando ao longo dos meus membros finos, 

Um batalhão de monstros pequeninos 

Eu contemplei, transido de asco e susto! 

                                                                 



Minha carcaça, lívida e indefesa, 

Reduziria a um saco de farinha 

Aquela grei fantástica que vinha 

P‟ra desvelar a minha profundeza! 

  

E os bichos, exibindo, sem excessos, 

Supramoralidades de übermensch, 

Comiam tudo aquilo que preenche 

Os nossos mais recônditos recessos! 

  

Co‟as presas rápidas, uma lombriga 

Me desmanchava as carnes e, indiscreta,      

Mostrava ao mundo a mácula secreta 

Que eu escondia dentro da barriga! 

     

E, olhando o afinco daquela minhoca 

No seu ofício, eu punha-me a pensar 

No Nojo, esta emoção tão singular 

Que o nosso próprio corpo nos provoca!... 

  

Vísceras! Crimes! Sórdido recheio! 

Órgãos internos! Íntimas vergonhas! 

Sinuosidades lúgubres, medonhas,   

Em que se esfaz todo o meu corpo feio! 

  

Putrefação! E a entranha vil desnuda! 

Impudicícia finalmente exposta! 

Meus intestinos túrgidos de bosta! 

O mundo externo, em‟scárnios, vos saúda! 

  

Que humilhação foi ter que, pelo verme 

Desmascarado, expor toda a imundície 

Que se ocultava sob a superfície 

Enganadora da minha alva derme! 

  

Quando eu morrer, que não se reze missa! 

Joguem-me o corpo, sem qualquer velório, 

Às chamas rápidas de um crematório, 

Antes que eu possa me tornar carniça... 

 


