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ELIANE AZEVEDO 
 

A carta aberta divulgada pelo poeta carioca Alexei Bueno, 
no Caderno B de quinta-feira passada, com pesadas críticas 
contra o que chamou de ditadura da escola neoconcretista de 
poesia - que, para ele, comanda a crítica especializada e as 
universidades - abriu a porteira das discussões sobre a atual 
produção poética de um país que já testemunhou gloriosos tempos 
de drummonds, cabrais e cecílias. Um dos alvos da carta 
furibunda do poeta carioca, o crítico e professor de Letras 
Ítalo Moriconi, organizador da antologia Os cem melhores poemas 
do século - que não incluiu nem um versinho de Alexei Bueno - 
garante que a poesia brasileira está navegando em águas mais 
mansas do que a disputa entre correntes poéticas poderia fazer 
prever. ''O Alexei está na contramão da tendência contemporânea 
que é a de aproximação entre a universidade e as instituições 
tradicionais das letras '', diz. ''Essa polarização que ele faz é 
típica dos anos 50 e 60. O afastamento da universidade da 
sociedade aconteceu naquela época. Hoje, a nova geração de 
críticos universitários busca um vocabulário menos técnico. Os 
anos 90 se caracterizam por uma busca de fórmulas de 
conciliação entre as correntes.'' 

Para Moriconi, o dogmatismo concretista é coisa superada. 
Apesar de elogiar a contribuição formal do grupo do qual Bueno 
é o porta-voz - o uso de longos versos, bem ao contrário do 
cânone concretista -, ele não é exatamente um admirador de sua 
obra. ''O conteúdo é muito ideológico, elitista mesmo, em sua luta 
contra a cultura de massa'', critica. E, sem perder a viagem, 
completa: ''Me causou espécie ver o Alexei assumir um papel de 
rejeitado e de representante dos coitadinhos dos poetas. Ele 
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sempre teve respaldo editorial e ocupou posições 
institucionais [Bueno dirige o Instituto Estadual do Patrimônio 
Cultural (Inepac)]. 

Menos ácida, a professora Heloísa Buarque de Hollanda, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), também incluída 
por Bueno em sua crítica, acha que o poeta fez apenas barulho. 
''Vivemos um período de diversidade poética, com uma produção de 
alta qualidade. Não há tantos confrontos e os poetas que 
começaram nos anos 70 estão se consolidando agora'', acredita. 
Professor de Teoria da Literatura da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), o poeta Paulo Franchetti concorda com 
Heloísa quanto à qualidade da atual poesia - mas está menos 
otimista com a capacidade de disseminação do que vem sendo 
escrito. ''O espaço de circulação ficou restrito a pequenos 
ambientes, a uma poesia que passa de mão em mão'', diagnostica. 
''Na verdade, o lugar social da poesia mudou muito dos anos 50 
para cá.'' 

Passo atrás - Bueno, em sua entrevista ao JB, credita essa 
restrição de espaço ao cerceamento que seria exercido pelos 
adeptos da poesia conhecida como pós-cabralina (por cultuar os 
versos secos e concisos de João Cabral de Melo Neto). Ou, como 
chamou, a era do poeticamente correto. Para Franchetti, porém, a 
disputa pela hegemonia entre as duas correntes - a estética, 
dos concretistas e a ideológica - criou a era das filiações. ''Os 
jovens poetas, antes de escrever e criar, querem se filiar a 
alguma corrente, fazer poesia para poetas. A divisão em tribos é 
limitadora. Não se pode fazer poesia com uma história poética 
na cabeça'', diz. 

Na mesma linha, o poeta Mauro Faccioni, editor da revista 
literária Babel, acha que as tendências que dominam o panorama 
da produção de poesia não conseguiram firmar sua qualidade. Ele 
concorda com Bueno em sua crítica aos neoconcretistas - ''são 
guerreiros na mídia e não permitem que outras linhas sejam 
vistas, além de produzirem uma poesia seca e diluída'' -, mas diz 
que Bueno e sua turma estão, na verdade, dando passos para 
trás. ''Eu chamo esse grupo de pré-modernista. É uma poesia 
artificial, toda predefinida e sua manifesta preocupação com o 
homem não encontrou uma poética.'' 

Quem cerra fileiras com Alexei Bueno é o crítico e 
professor Pedro Lyra, para quem a universidade está mais 
preocupada com ''grupismos'' do que com a qualidade da poesia. ''O 
verso é curto porque é ruim, porque assim é mais fácil'', diz ele. 
Que ilustra seu desgosto com a seguinte história: ''Tive uma 
aluna que me mostrou seus poemas, bem fracos. Perguntei que 
poetas ela lia. E ela me respondeu: nenhum!'' 
 


