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RESUMO 

 

Nesta dissertação é realizado um estudo sobre a construção poética do autor brasileiro 

Manuel Bandeira, procurando compreender a maneira como o poeta trabalhou a própria 

imagem a partir de alguns eixos temáticos, como a memória, a melancolia e a sua 

relação com a música. Para isso, procura-se realizar uma reflexão a partir das suas 

poesias e a sua autobiografia, tendo também como referencial as suas crônicas e cartas. 

A escolha se fundamenta no cada vez mais frequente estudo das autobiografias e no 

inesgotável bibliografia sobre poética de Manuel Bandeira. Dessa maneira, a obra do 

poeta é (re)vista também como um mecanismo para a construção e reconstrução da sua 

própria imagem ao longo da sua vida por meio da sua poesia. 

Palavras-chave: Bandeira, Itinerário de Pasárgada, poesia, autobiografia, melancolia, 

memória, música, boemia. 
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Introdução 

 

Que trabalho ingrato é falar de Manuel Bandeira! É com essa exclamação, num 

tom que mistura ansiedade e certa apreensão que devo começar essa jornada. Poeta que 

escreve das coisas sutis, esse é o tipo de trabalho que requer bastante cuidado em cada 

linha de sua empreitada. Exaustivas foram as leituras e releituras da sua fortuna crítica e 

da sua obra, tudo com o objetivo de tentar produzir algo que soasse minimamente 

original, já que Bandeira é um poeta bastante explorado pela tradição dos estudos de 

literatura no Brasil. Dessa maneira, as dificuldades impostas não foram poucas. Não só 

aquelas que surgem em virtude da sua extensão, que precisa ser delimitada em seu 

tamanho e abrangência, mas também no recorte da sua autenticidade. Essa dissertação, 

portanto, é resultado de aproximadamente dois anos de estudos, leituras, palestras e 

experiências que procurei colher ao longo desse pouco tempo para falar de alguém 

inscrito eternamente na história. A ideia original do trabalho partia tão somente da 

autobiografia do poeta: Itinerário de Pasárgada. No entanto, ao longo do estudo e das 

reuniões de orientação que tive, cheguei à ideia final de expandir o universo de obras de 

Bandeira e partir para suas crônicas, cartas e finalmente suas poesias. Assim, pensei, o 

trabalho teria mais respaldo e poderia ficar mais completo à medida que ia se 

delineando como um projeto sólido. Feitas essas breves explicações, parto agora para 

uma tentativa de esclarecer a maneira como o projeto se estruturou e como organizei o 

trabalho. 

Tendo como base para análise quatro fontes, a autobiografia, as cartas, crônicas 

e a sua poesia, procurei explorar o máximo dos materiais dentro da possibilidade de 

análise e, sobretudo, ligando-as ao tema. O material de trabalho encontrado na 

autobiografia é tão complicado quanto o encontrado na poesia, já que por serem 

considerados extremos opostos, levam a entender certa cisão no seu tratamento. Eu me 

enganaria se pensasse assim. Bem como me enganaria se procurasse na autobiografia do 

poeta uma explicação para as suas poesias, procurasse algo que fosse capaz de ou 

chegasse perto de confirmar aquilo que Bandeira escreveu em seus alumbramentos. Ao 

longo desse tempo descobri que trabalhar com uma autobiografia é estar cercado mais 

do que nunca de certezas duvidosas. 

Por ser um poeta, por saber lidar muito bem com as palavras, a autobiografia de 

Bandeira também está diretamente ligada à uma escrita lírica e por muitas vezes o seu 

leitor parece estar diante do mesmo sentimento colhido na sua poesia. Ou seja, somos 
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inclinados a pensar por meio da escrita do próprio Bandeira que a sua poesia segue o 

jogo de sua vida, narrado na sua autobiografia.  No entanto, quando iniciamos a 

autobiografia estamos diante de um problema que se impõe também logo no início da 

leitura da sua obra poética: a falta de constância na sua personalidade. O início da sua 

leitura é perigoso, pois Bandeira o escreve levando a crer que está arrependido de ter 

começado aquela empreitada, por ter que recordar os momentos mais felizes da sua vida 

e saber que são períodos que não se repetirão. É preciso fazer com cuidado a leitura de 

trechos como esse, pois levam a crer – e o fazem bem – em uma ideia literal do escrito. 

Se confrontada com a sua obra poética numa procura de confirmação, numa brincadeira 

de detetive do poema, isso se confirmaria de forma incontestável. Não é e nem foi esse 

o meu objetivo. Seria pouco para a tão extensa e criativa obra de Bandeira. Dessa 

maneira, o olhar que procurei lançar sobre a obra autobiográfica foi um olhar que 

pudesse contemplar não só a noção poética que assumem as lembranças em diferentes 

materiais, mas também colher informações necessárias para validar a noção de que 

Bandeira foi um poeta mais profissional do que tísico, que soube manipular a palavra de 

tal forma que a sua obra apresenta certa constância temática, mas que assume diferentes 

papéis e personalidades ao longo da sua vida. 

Assim, é possível perceber que o Itinerário do poeta está estruturado em alguns 

eixos-temáticos que nascem de sentimentos diversos, já que recobram diversos 

momentos da sua vida. Numa primeira fase prevalece o tema da infância no Recife e 

parte dela no Rio, é onde percebemos um Bandeira intimamente ligado, preso às 

tradições populares e reconhecendo nelas o início da sua carreira de poeta. Ao longo do 

tempo, vai ser a experiência enquanto doente que mediará a relação de Bandeira com a 

poesia e mais tarde percebe-se um poeta mais amadurecido e que sabe lidar com a 

poesia de acordo com cada circunstância, sabendo extrair da infância, da doença e da 

sua relação com as ruas e a cidade aquilo que viraria tema para a sua obra. É dessa 

maneira que procuro entender o Itinerário, não como uma confirmação ou uma simples 

autobiografia. Mas, caminhando com Bandeira, percebê-lo, ainda que de forma 

simplória, como uma espécie de parada nas estações da vida de Bandeira a partir de 

pontos que pensei serem principais e que conseguiam sugerir um mínimo de 

originalidade, mas que ainda assim conservassem projeto original pensado no início do 

trabalho. Foi desse modo que dividi o Itinerário em infância, melancolia e algo que 

sugerisse a vida pública do poeta, a boemia. 
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Com as crônicas e as cartas o trabalho não precisou seguir um critério tão 

estabelecido quanto o do Itinerário. Sendo as crônicas e cartas impressões menos 

poéticas do cotidiano, talvez possa chamá-las de relatos das observações que Bandeira 

fazia a respeito daquilo que o cercava, a ideia foi recolher ao longo da sua produção 

materiais que fossem capazes de subsidiar as minhas hipóteses. Deixo claro aqui que 

isso tudo passou longe de um trabalho científico com método definido e aplicação de 

fórmulas à realidade constatada, mas apenas recolhimento de exemplos mais evidentes 

daquilo que sugeri a partir da minha leitura da obra de Bandeira. Isso fica um tanto 

quanto claro nas leituras que faço de crônicas Cheia! as Cheias!... e Mangue, por 

exemplo, que serão melhor explicadas mais à frente na sequência da introdução desse 

trabalho. A ideia de utilizar esses dois gêneros foi para evidenciar a diferença no 

tratamento do material dado em diferentes circunstâncias. A poesia, a autobiografia, as 

crônicas e as cartas vão assumir um propósito diferente, bem como um apuro estético 

capaz de revelar diferentes histórias sobre o mesmo relato. 

Como as poesias não podem faltar numa obra que fala de Manuel Bandeira, 

pensei nas mesmas como uma espécie – também – de base para o trabalho. A escolha 

dos poemas precisou ser um pouco mais criteriosa que a escola das crônicas e cartas, 

portanto priorizei alguns livros que creio serem importantes para dialogar com o 

trabalho de modo geral. Foi desse modo que resolvi dar destaque e me dedicar com 

mais intensidade aos quatro primeiros livros do poeta, A Cinza das Horas, Carnaval, O 

Ritmo Dissoluto e Libertinagem, por achar que esses estavam de acordo com aquilo que 

foi se desenhando a partir das leituras em conjunto com a autobiografia. O que noto nas 

três primeiras obras é certa inconstância por parte do poeta na busca de um perfil 

claramente definido, foi nesse sentido que resolvi selecionar alguns textos que 

conseguissem captar com mais precisão aquilo que tentei delinear num trabalho 

conjunto entre poesia e prosa. Sendo inconstante o Manuel Bandeira biografado, é 

inconstante também o Manuel Bandeira da poesia.  

Parece e é uma constatação óbvia, mas foi justamente esse aspecto que procurei 

privilegiar também durante o trabalho. Não é possível pensar em um Manuel Bandeira, 

pois vários foram os seus tempos na poesia, vários foram os seus estilos, bem como 

várias foram as suas percepções sobre o que é fazer poesia. É nesse sentido que está 

estruturada a dissertação em três capítulos que pudessem mostrar a diferente relação 

existente entre três possíveis Bandeiras: o da infância, o da doença e o da boemia. Ainda 

assim esse recorte precisa ser feito com bastante cuidado, já que não se pode limitar, 
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mesmo dentro desses perfis, um único poeta. Dada a complexidade da obra de Bandeira 

e a grandeza do poeta, tomar esses perfis como únicos limitá-los a essas características 

atribuindo uma relação de causa/conseqüência seria um erro irreparável e não foi a 

proposta do trabalho fazê-lo. É partindo dessa breve introdução que começo agora a 

explicar um pouco da estrutura dos capítulos. 

 

A memória e a infância de Bandeira 

 

No primeiro eixo temático, Memória e Infância, procurei mostrar a relação 

inerente entre a poesia memorialística de Bandeira e a sua infância. Para tal, foram 

feitas pesquisas dentro de suas crônicas, poesias e a sua autobiografia. Verificado o 

corpus para análise, o passo seguinte foi tornar mais claro como se transfigura em 

experiência poética as recordações da infância do artista. 

O capítulo nasceu da ideia de mostrar a relação inerente entre a memória e 

autobiografia, de forma que evidenciasse os percalços existentes no trabalho com os 

tipos de texto utilizados e levando em conta ainda a habilidade do poeta com as 

palavras. Dessa maneira, tentei evidenciar a relação autobiográfica existente também na 

poesia memorialística de Bandeira, deixando claro sempre que não pode ser um material 

entendido apenas como recordação de acontecimento passado. Em seguida, no tópico 

sobre memória e alumbramento a ideia foi diferenciar a mera recordação espontânea 

daquela recordação que nasce mediante o esforço para lembrar. Separadas e explicadas 

as tuas fontes de reminiscência, era preciso deixar claro como nascia o processo criativo 

de Bandeira, ou seja, aquilo que ele chamava de alumbramento. Assim, procurei mostrar 

como são diferentes as duas fontes de memória utilizadas na composição das crônicas e 

da autobiografia daquelas utilizadas em seus poemas. Apesar de terem a mesma origem 

no fundo da recordação, uma nasce do esforço e a outra é menos automatizada sendo a 

diferença mais sensível entre as duas o tratamento dado à fonte. Feitas essas 

considerações, o que precisou ser feito foi evidenciar como isso acontecia na prática, no 

plano da autobiografia e da crônica e no plano do trabalho poético. Se no plano da 

recordação pessoal há uma série de elementos organizados e que assumem um papel 

lógico na hierarquia dos acontecimentos, na sensibilidade poética de Bandeira essa 

ordem não alcança a mesma preferência, já que o elemento mais importante da cena na 

poesia não exerce o mesmo papel de destaque na crônica. 
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Bandeira, a escrita e a melancolia  

 
Talvez esse tenha sido o capítulo mais trabalhoso. Digo isso não só porque é um 

tema delicado, mas, como advertira anteriormente, é um jogo arriscado que se faz 

quando se pensa em um poeta melancólico. A própria figura sugerida por Manuel 

Bandeira é de alguém que constantemente é visitado por esse estado de espírito e muitos 

poemas podem ser lidos a partir dessa ideia. Pode-se, sim, pensar em obras marcadas 

pelo signo da melancolia, sem, no entanto, atribuir a elas uma relação de causa e/ou 

consequência entre poeta, doença e obra. O capítulo busca, tão somente, mostrar uma 

relação do poeta com a melancolia e como as suas poesias apresentam perfis 

multifacetados, de leituras tão diversas como foi a obra do próprio poeta. A partir disso, 

então, que procurei mostrar também uma visão diferente daquela clássica de melancolia, 

inserindo também no trabalho a ideia de melancolia afirmativa para mostrar certa 

pluralidade de abordagens por parte do poeta nos seus livros. 

Foi assim que no primeiro segmento do capítulo procurei fazer um panorama da 

melancolia. Tanto na sua abrangência histórica, quanto numa visão mais técnica a 

respeito do assunto, tratando-a como patologia, que é a maneira pela qual Freud vai 

tentar distingui-la do luto. 

 O primeiro passo foi fazer uma associação entre o poeta e a melancolia de 

forma que se pudesse relacionar os dois sem que houvesse a ideia de certa limitação 

temática por parte de Bandeira. Após o primeiro segmento, procurei evidenciar como a 

figura de Bandeira não aparece de forma constante ao longo do trabalho, mas, 

sobretudo, como parece haver uma gradação. Ou seja, se nas primeiras obras 

prevalecem os signos do luto e da melancolia nos poemas a partir de O Ritmo Dissoluto 

e principalmente Libertinagem apresenta-se um Manuel Bandeira mais conformado com 

o destino que a vida lhe proporcionara, capaz de transformar a melancolia em algo 

positivo na construção da sua autoimagem e na relação que tinha com a sua doença. 

 Então, no segundo segmento do trabalho, procurei explorar de forma mais 

contundente os poemas que apresentavam bastante relevância para a ideia de um poeta 

melancólico, a começar pelo seu título: Meu Carnaval sem nenhuma alegria, verso 

retirado do poema Epílogo. Sendo ele responsável por abrir o livro, acredito que a sua 

escolha proposital foi um dos elemento indispensáveis para a formação – e por que não 

forjamento? – da imagem que o poeta quis construir para si.  
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Na outra parte, Eu já bebi tristeza, hoje bebo alegria, culminamos com a 

redenção do poeta e da sua doença.  É importantíssima, nesse sentido, a leitura de 

Pneumotórax, pois acredito que ela evidencia com bastante clareza e sutileza essa nova 

visão de doença. Libertinagem, dessa forma, pode ser considerado um marco para a 

renovação temática e estética da poesia de Bandeira, mas também pode ser visto como 

um marco para a sua própria renovação. É a partir dela que Bandeira consegue se 

mostrar em várias facetas e explorá-las todas de forma autêntica. 

 

O poeta e a música, um olhar sobre a boemia 

 

Estruturado em torno da vida pública do poeta, mais especificamente na vivência 

que ele teve da rua, esse capítulo surgiu num primeiro momento como a ideia de um 

breve ensaio. No entanto, ele acabou tomando contornos um pouco mais definidos e 

veio a fazer parte do texto como um capítulo relativamente aberto para que possa ser 

explorado mais tarde em um possível outro trabalho. Foi partindo dessa ideia que 

entendi que seria interessante relacionar Bandeira e a sua obra com aquilo que ele 

vivenciou na vida boemia da cidade. O tema da prostituição surge no capítulo por estar 

diretamente relacionado ao local onde o poema e a crônica se passam, assim como a 

música – especificamente o samba – que nasceu e se propagou a partir das camadas 

mais pobres da sociedade. Ao final de tudo isso, o personagem que surge como um 

ícone e ao mesmo tempo um contraponto de Bandeira é Sinhô, eternizado por seu jeito e 

suas letras no imaginário popular do carioca. 

A primeira parte do capítulo foi criada com o intuito de estabelecer uma relação 

entre o poeta e a música, relacionando-o necessariamente com o estilo de música 

propriamente carioca: o samba. Na autobiografia Bandeira privilegia estilos eruditos nos 

seus relatos e fala de parcerias que teve, onde seus poemas foram musicados por 

grandes artistas, bem como da sua proximidade com personagens da alta cultura no 

cenário musical. Partindo dessa ideia, procurei buscar o extremo oposto. Já que 

Bandeira se considera um poeta menor, como se relaciona com a música popular do Rio 

de Janeiro? É bem sabido que ele estava inserido na tradição popular das cantigas de 

roda presentes, sobretudo, no nordeste, no entanto, como se dá essa relação com a 

cultura popular urbana? 

No segundo eixo, Bandeira foi visto a partir da imagem que fazia das prostitutas. 

É comum e recorrente o tema da prostituição na sua obra, mas sempre a partir de um 
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olhar sublime, capaz de compreender e elevar essas mulheres a uma posição que na 

sociedade estava no extremo oposto daquilo que elas representavam. É interessante 

notar que Bandeira se põe como observador dessas experiências e apesar de o eu-lírico 

se aproximar da imagem do poeta, dificilmente se vê o poeta completamente inserido 

nesses temas que estão ligados à prostituição. As prostitutas de Manuel Bandeira, santas 

como relatado em um dos seus poemas, são personagens que se entrelaçam à história da 

cidade, à história da vida noturna e à própria história do poeta. 

Os dois últimos segmentos dão conta de Sinhô, um dos grandes nomes do samba 

carioca, e da sua relação com o poeta. Tendo sido apresentados no enterro de outro 

personagem cativo das noites do Rio, Bandeira tinha por Sinhô uma grande admiração. 

Era não só admirador de sua obra, como reconhecia nele uma figura que podia servir 

como modelo para aquilo que representaria a figura procurada pelos modernistas e que 

seria capaz de sintetizar o Brasil. Os temas se desdobram não só na relação do poeta 

com o sambista, mas na triste coincidência da doença que os dois eram portadores. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autobiografia: Memória e Infância 
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Memória, essa forma de olvido. 

Que retém o formado, não o sentido. 
E que míseros títulos conserva.  

 
Parece-me imprescindível começar este trabalho ressaltando a importância da 

memória. Não só porque o livro em questão trata-se de uma espécie de memória 

materializada à medida que é escrito e publicado, mas porque não existe vida, no seu 

sentido pleno enquanto consciência da própria existência, sem memória. A recordação 

daquilo que fomos é elemento fundamental para a nossa constituição e nossa percepção 

sobre si no presente, assim como participar da memória social e coletiva da nossa 

comunidade, estado ou nação é o que nos insere e nos traz o sentimento de 

pertencimento a um determinado local ou cultura. Fazem parte desse ritual as lacunas – 

programadas, planejadas ou não – que, porventura, apareçam como entrave para a 

reconstituição de uma história verdadeira, se é que é possível falar em uma história e 

principalmente verdadeira. Recorro ao personagem do conto Funes, o memorioso, de 

Jorge Luís Borges, para elucidar com um exemplo. Funes tinha o dom de não fazer 

passar despercebido qualquer detalhe que lhe saltasse aos olhos. A sua memória era tão 

prodigiosa que o personagem era capaz de comparar as formas das nuvens de um 

amanhecer em 1882, às dobras de um livro que só havia olhado uma vez ou ainda às 

linhas de espuma que um remo levantara no Rio Negro em certa ocasião. Cada segundo 

para Funes encerrava um turbilhão de informações, de modo que o personagem de 

Borges vivesse preso no passado por não conseguir se desvencilhar dele e do 

contingente informacional que o presente era capaz de lhe oferecer a cada segundo que 

passava. Funes não tinha presente porque sua vida era somente memória. Se por um 

lado o fato de não esquecer nada pode parecer uma dádiva, um rápido exercício de 

reflexão nos mostra que a vida do personagem era muito mais tormentosa, como nos 

mostra o conto. 

Onde quero chegar com isso tudo num trabalho que reflete a autobiografia do 

poeta Manuel Bandeira? O que interessa nesse primeiro parágrafo é condensar a ideia 

de que para a constituição de uma história oficial são necessários certos arranjos que 

permitem negligenciar detalhes insignificantes ou até mesmo indesejáveis, rearmar tudo 

de forma conveniente para construir certo caminho que ratifique essa história oficial. A 

chancela da autobiografia reside no dialogismo entre autor e memória, ou seja, qualquer 

pesquisador que pretenda penetrar no reino das autobiografias deve fazê-lo com 

cuidado, assumindo sempre o risco de não ser apenas o eco de uma memória que não 
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reflete de forma crítica aquilo com que se está lidando. E o jogo que o poeta Bandeira 

nos propõe é exatamente esse: pensar a sua autobiografia e, sobretudo, usá-la como 

instrumento de confirmação daquilo que a sua obra poética expressa. Ora, a própria obra 

do Bandeira poeta já incorpora elementos autobiográficos que podem sujeitar o crítico a 

pensar numa relação imediata de causa e consequência: uma vida melancólica pela 

doença gera uma poesia melancólica da doença. O mérito da crítica atual reside, 

felizmente, nessa capacidade de dissociar da criação poética de Bandeira os elementos 

da sua vida pessoal sem precisar negá-los, inserindo-os no seu devido lugar e sem 

transformá-los ora em motor da criação ou tampouco minimizando a sua importância 

para a experiência artística do criador. 

Voltemos a um ponto mencionado e que pode ser mais aprofundado: o que move 

o poeta a escrever sua prosa autobiográfica? Bandeira foi não só um grande poeta, mas 

conseguiu contribuir também no campo da prosa ensaística, bem como foi um excelente 

cronista atento aos detalhes do seu tempo. Esses textos são importantíssimos para 

compreender o universo artístico do poeta e captar alguns dados interessantes do seu 

momento histórico. No entanto, é importante para essa pesquisa lançar um olhar mais 

atento, porque as crônicas não dizem apenas aquilo que está explícito no corpo do texto, 

elas não dizem somente sobre o seu tempo, elas deixam claro um traço da personalidade 

do poeta que mostra uma atitude contrária àquela que Bandeira tenta deixar transparecer 

no Itinerário: o arrependimento por refazer o caminho das suas memórias. 

Ao ler qualquer autobiografia, e obviamente isso também vale para a de 

Bandeira, é preciso ter em mente que nem tudo que se diz pode ser entendido como a 

expressão verdadeira de uma realidade ou sentimento. E a que parece nortear a escrita 

de Bandeira sempre passa pelo arrependimento por ter começado a sua empreitada 

memorialística. Não são raras as vezes em que o autor se refere ao seu trabalho como 

algo que lhe causa certo arrependimento, ou difícil voltar a certos lugares de memória.  

Confesso que já me vou sentindo bastante arrependido de ter 
começado estas memórias. Fi-lo a instâncias de Fernando 

Sabino e Paulo Mendes Campos. O compromisso que assumi 

com eles nada tinha de irrevogável, porque um e outro são 
criaturas humanas, compreensivas. Mas a revista a que elas se 

destinavam gorou, e quando eu dei por mim, estava nas mãos 
de João Conde, amigo sabidamente implacável, que me faz 

viver trabalhando para os seus Arquivos e para o Jornal de 
Letras, valendo-se para isso dos expedientes mais 

inconfessáveis, como sejam a sua simpatia pessoal, a 

televisão, o nome de Caruaru etc. (BANDEIRA, 1984)  
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O que se pode perceber nessa passagem é que a inclinação para o poeta começar 

o seu trabalho autobiográfico é externa. A autobiografia do poeta, segundo ele, não 

nasce de uma motivação própria, mas de um pedido de amigos e que podia ser negado 

ou, como o poeta afirma, abandonado, já que a revista a que se destinava o projeto 

acabou tendo um fim. No entanto, é possível aprofundar um pouco mais essa questão e 

mostrar que a escritura do Itinerário também fez parte de um projeto comum entre os 

modernistas da geração de Bandeira. Aquele período, da década de 50 até o final da 

década de 60, foi um período pródigo em publicações de modernistas interessados em 

revelar detalhes da sua vida e obra por meio de uma autobiografia. Ou seja, isso só 

mostra que esse tipo de relato fazia parte de uma tendência entre os escritores 

modernistas naquele momento. A autobiografia de Oswald de Andrade, Um homem sem 

profissão, sob as ordens da mamãe, publicada no mesmo ano que a de Manuel 

Bandeira, nos traz uma informação relevante. Em determinado momento, ao tentar 

justificar o início da sua empreitada, Oswald diz que começou as suas memórias 

influenciado pela opinião do crítico Antônio Cândido. Segundo Oswald em seu livro, 

“Antônio Candido diz que uma literatura só adquire maioridade com memórias, cartas 

e documentos pessoais e me fez jurar que tentarei escrever já este diário confessional" 

(ANDRADE, 1976). 

 Essa informação é bastante preciosa para compreender o processo de escritura 

do livro de Bandeira. Percebe-se com o depoimento de Oswald que a autobiografia 

inseria-se num projeto de resgate planejado para consolidar e, sobretudo, dar maturidade 

à obra dos escritores daquela geração. O Modernismo não representou somente a vitória 

de um padrão estético sobre outro, ou então alguma ruptura cultural com um paradigma 

anterior, até porque nem tenho por objetivo analisar mais intensamente se essa relação 

entre arte versus tradição foi realmente quebrada ou se ficou somente no discurso, mas 

de manter ou resgatar uma tradição que os grandes centros urbanos começavam a querer 

abafar, a certo regionalismo típico como elemento formador da identidade nacional. 

Exemplo disso é a consciência que o Modernismo teve com relação às características e 

formas regionais, conferindo a elas autêntica sensibilidade e representatividade do 

cidadão comum que habitava nos interiores. Desprezar, por exemplo, a fala do povo 

seria desprezar a identidade formadora do caráter nacional do brasileiro, ou seja, o 

discurso norteador do Modernismo não poderia negar a autenticidade da memória social 

e coletiva presente no homem comum ou privilegiar o homem da cidade em detrimento 

dele. Esse é um ponto importante e que merece atenção, ainda que breve, para 
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entendermos o que virá. Para tal, dividirei em dois pontos: O movimento regionalista, 

capitaneado por Gilberto Freyre, e na outra parte darei enforque à noção de tempo na 

narrativa e na poesia de Bandeira. 

“Para nós, do Nordeste, a Semana de Arte nunca existiu”. Essa sintomática frase 

de José Lins do Rego já nos adverte para a fracassada tentativa do movimento, em 1922, 

ao tentar resgatar a essência de uma identidade nacional. A crítica publicada em 1942 

numa coletânea de textos chamada Gordos e Magros chama a atenção para o 

questionamento do escritor paraibano e de outros intelectuais do nordeste sobre a 

autenticidade do Modernismo enquanto representante do nacional. Dessa maneira, 

podemos dividir o movimento em dois: um do sudeste, que tentava trazer uma estética 

da ruptura capaz de destruir o passado e escancarar a intensa vida urbana das 

metrópoles; o outro, do qual Zé Lins fez parte e ocorreu no Nordeste, tinha necessidade 

de (re)descobrir o passado e valorizá-lo.  

O modernismo nordestino se caracteriza pela tradição, pelo 
sentimento do passado e não por sua destruição, pela 

valorização da região, por uma descoberta e redescoberta do 
passado. Tanto é assim que ele deu dois livros fundamentais 

nesse sentido: Casa-grande & Senzala de Gilberto Freyre e 
Menino de Engenho de José Lins do Rego. Até do ponto de 

vista da linguagem esses dois modernismos se destacam um 
do outro. Enquanto o modernismo nordestino se utiliza de uma 

língua arcaica, de uma língua seminal, da língua do povo, 

marcada pela oralidade e pela fluência, pela abundância e até 
pela disseminação de todo um tesouro lingüístico que veio para 

o Brasil quase com a colonização, os modernistas de São 
Paulo cultivavam uma espécie de língua artificial, de língua 

inventada. (IVO, 2001) 

Isso tudo só foi possível, graças a Gilberto Freyre que, voltando do exterior, 

ressaltou a importância do nordeste para essa geração de escritores. No Manifesto 

Regionalista, publicado em 1926, falando sobre o Nordeste, Freyre afirma:  

 

“Como se explicaria, então, que nós, filhos de região tão 
criadora, é que fôssemos agora abandonar as fontes ou as 

raízes de valores e tradições de que o Brasil inteiro se orgulha 

ou de que se vem beneficiando como de valores basicamente 
nacionais?” (FREYRE, 1926) 

 

Nesse caso, a crítica de Gilberto Freyre reside justamente na negação ou 

esquecimento dessas tradições formadores dos valores e do caráter nacional brasileiro 

pelos movimentos do Sudeste e do Nordeste em detrimento da exaltação da nova vida 
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urbana. O que ele percebe e quer acentuar é que a importância do nordeste no Brasil se 

dá não só pela riqueza econômica do período da cana de açúcar, mas nas múltiplas 

tradições e valores regionais que conseguiram se nacionalizar e até internacionalizar em 

virtude da importância econômica que a cultura canavieira levou à região. Numa bonita 

antítese entre sal e açúcar o escritor expõe a questão para mostrar a variedade de 

sabores que servem para compor o Brasil:  

 
Sem se julgar estultamente o sal do Brasil, mas apenas o seu 

maior e melhor produtor de açúcar nos tempos coloniais - 

açúcar que está à base de uma doçaria rica como nenhuma, do 
lmpério, e à base, também, de uma doce aristocracia de 

maneiras de gostos, de modos de viver e de sentir, tornada 
possível pela produção e exportação de um mascavo tão 

internacionalmente famoso como, depois, o café de São Paulo 
- o Nordeste tem o direito de considerar-se uma região que já 

grandemente contribuiu para dar a cultura ou à civilização 

brasileira autentic idade e originalidade e não apenas doçura ou 
tempero. (FREYRE, 1926) 

 

Essas questões importantes e que mostram bem o caráter diverso que o 

Modernismo assumiu e os seus desdobramentos só nos servem, nesse trabalho, para 

levar a um já redundante reconhecimento da grandiosidade de Manuel Bandeira. Atento, 

Freyre já reconhecia no poeta em 1923, portanto um ano após ao grande evento de São 

Paulo, alguém que se movimentava na direção da reabilitação dos valores regionais e 

tradicionais do Nordeste. Essa leitura fica bastante clara quando confrontamos a leitura 

da sua obra poética, à de sua autobiografia, de suas crônicas e à leitura de outros 

escritores. Nessa perspectiva, o resgate, a (re)descoberta do passado e a valorização do 

aspecto regional fazem parte de um projeto que se constitui paralelamente aos 

movimentos do Sudeste. O grande mérito de Bandeira reside justamente na capacidade 

de transitar muito bem entre a cidade – local onde habitou a maior parte da sua vida – e 

o lugar intocável da sua infância, tão exaltado no seu trabalho poético. O que é Boi 

Morto, que será analisado mais tarde, senão a transcendência de uma memória infantil 

no tempo presente? Ou ainda Evocação do Recife, Recife, Profundamente, entre outras 

poesias? Essas já conhecidíssimas poesias dão corpo ao  Manifesto começado por Freyre 

em 1926 e se solidificam com a evocação do autobiografia de Bandeira, ou seja, esses 

dois projetos em comum – o iniciado pouco antes de 1926 e o outro que constatamos na 

autobiografia de Oswald – giram em torno um planejamento, onde cada passo parece ser 

dado a partir de um conhecimento prévio. 
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O outro projeto a que me referi, sobre a noção de tempo na poesia bandeiriana, 

está intimamente ligado, também, ao modernismo. Em artigo intitulado A permanência 

do discurso da tradição no Modernismo, Silviano Santiago aborda um pouco dessa 

questão para falar da tradição revisitada na poesia dessa geração. Segundo o crítico, 

ocorre dentro do movimento uma mudança com relação ao tempo dentro da poesia. O 

presente torna-se o centro da tríade temporal, mas não há o desaparecimento do passado 

e do futuro. Ao não ir nem para o passado e nem para o futuro, a atitude de fincar os pés 

no presente não faz do poeta modernista um rompedor da tradição. Pelo contrário, 

veremos que de “maneira sub-reptícia o passado e a tradição começam a entrar na 

construção do presente” (SANTIAGO, 2002). Essas temporalidades a que o poeta está 

sujeito é que vão compor a almágama capaz de dar à poesia de Bandeira o vigor 

necessário para que floresça o seu potencial criativo e é exatamente isso o que diz Eliot 

em Tradição e Talento individual. O autor americano afirma que apesar de o crítico 

moderno valorizar nos novos poetas um traço original ou que não se assemelhava ao 

dos outros que passaram, no trabalho do poeta sem esse preconceito “muitas vezes 

vamos descobrir que não só as melhores mas as partes mais pessoais do seu trabalho 

podem ser aquelas em que os poetas mortos, seus antepassados, afirmam sua 

imortalidade de maneira mais vigorosa.” (ELIOT apud SANTIAGO, 2002) É 

interessante notar que ambas as ocorrências descritas acima são peças-chave da poesia 

de Bandeira. Não só a noção de tempo, mas a presença e o respeito pelas gerações 

passadas na sua composição. Quanto a isso, podemos pensar nos anos de formação 

considerados pelo poeta na sua autobiografia. 

Desde o início do seu livro percebe-se um escritor formado pelas bases da poesia 

tradicional. Em determinado ponto, Bandeira diz que as rimas toantes empregadas em 

dois poemas de Carnaval foram feitas por ter verificado o efeito delas tirados pelo poeta 

francês Charles Guérin, lido por ele em 1910, responsável por tentar uma recuperação 

da poesia medieval na poesia moderna francesa. Assim como Guérin vai buscar 

inovação nos elementos da poesia medieval, Bandeira se utiliza de diversas fontes para 

conseguir estabelecer uma técnica de composição que reunisse a inovação, mas sem 

deixar de lado ou negar aquilo que pode se aproveitar de todo uma tradição anterior a 

ele. Dessa maneira, ao longo do seu texto o poeta vai recobrando todos aqueles 

importantes para o seu aprendizado e sua formação: 
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As influências literárias que fui recebendo são incontáveis. 

Foram sucessivas, não simultâneas. Me lembro de um fase 

Musset, de uma fase Verhaeren... Villon... Eugênio Castro... 
Lenau... Heine... Charles Guérin... Sully Prudhomme... Até 

Sully Prudhomme? Dirá algum requintado de hoje. Até Sully 
Prudhomme. Foi ele que me deu a vontade de estudar a 

prosódia poética francesa, o que fiz no compêndio de Dorchain. 
Assim se explica a mania em que andei algum tempo das 

formas fixas – baladas rondós e rondéis; assim se explica a 

alternância de rimas agudas e graves da maioria dos poemas 
de A Cinza das Horas. (BANDEIRA, 1984, p. 35) 

 

O poeta ainda prossegue citando outras influências e comentando um soneto de 

Camões chamado O céu, a terra, o vento sossegado: 

 

Camões praticou o hiato em “a água”, em “o arvoredo” e fê-lo 

excelentemente: quem me vem dizer que há frouxidão 
naqueles dois versos? Suponho que era pensando naqueles 

dois hiatos que Afonso Lopes de Almeida me observou um dia: 
“Você já reparou como são fortes os versos fracos de 

Camões?” Camões me reconciliou com os hiatos. A tal ponto 

que resolvi celebrar o acontecimento com um poema que 
intitulei “Hiato” e incluí depois em Carnaval. (BANDEIRA, 1984, 

p.38) 

 

E Bandeira, ao longo desse capítulo e em alguns outros, prossegue citando a 

importância de se estar ligado a uma tradição poética. Dessa vez, não com o objetivo de 

ser mera reprodução de técnicas ou experimentações passadas, mas sim de incorporar na 

poesia aquilo que se tem de melhor e evitar os erros cometidos pelos grandes nomes da 

Literatura, indo ao encontro mais uma vez da proposta antropofágica do Movimento 

Modernista. Dessa maneira, Bandeira insere-se no hall de alguns poucos escritores 

capazes de reinventar a tradição poética dentro da estética e temática Modernista. Longe 

de abandoná-la, serão as experimentações e leituras dos anos de formação que virão 

compor a genialidade do poeta. Assim, Bandeira carrega diversas vozes dentro dos seus 

textos, todas elas identificadas por gênios criativos de diversas épocas do cânone 

literário. Não é à toa que os seus primeiros livros ainda não estão inseridos 

completamente na estética do movimento, como se percebem alguns traços do 

Simbolismo e do Parnasianismo em Cinza das Horas, por exemplo, e chegando Alfredo 

Bosi a dizer que Bandeira, além de intimista do Simbolismo, parecia um “eco perdido 

do Decadentismo belga” (BOSI, 2006, p. 334). 
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 Na noção de tempo, sobretudo na poesia, que ainda será aprofundada num caso 

mais adiante, percebe-se um poeta aturdido no presente pelas lembranças de um passado 

feliz constantemente revisitado nas temáticas de sua obra – é ela que vai ao encontro do 

primeiro projeto citado, o do Movimento Regionalista. Quanto ao futuro, é a incerteza 

do que virá, a sombra de um porvir sem muita esperança que prende constantemente o 

poeta no hoje. Dessa maneira, o presente funciona como um elo entre passado e futuro, 

ora sendo estimulado pelas recordações infantis, ora sendo motivo de preocupação com 

os dias que virão. Diretamente ligada a uma ideia de tempo, essa narrativa tem como 

função ser elemento constitutivo da identidade do poeta, já que 

 

Falar do relato [...] não remete a uma disposição de 
acontecimentos – históricos ou ficcionais – numa ordem 

seqüencial, a uma exercitação mimética daquilo que constituiria 
primariamente o registro da ação humana, com suas lógicas, 

personagens, tensões e alternativas, mas à forma por 

excelência de estruturação da vida e, consequentemente, da 
identidade. (ARFUCH, 2010. p. 112) 

 

 Ou seja, longe de ser mero exercício de lembrança ou apenas de uma ordenação 

lógica de acontecimentos, é na autobiografia que reside a construção e a estruturação da 

própria identidade. Já que o gesto rememorativo torna o eu capaz de se perceber como 

sujeito inserido num tempo-espaço à medida que (re)conta a própria história numa 

narrativa. A respeito disso, Sylvia Molloy escreveu: 

 

A autobiografia é sempre uma representação, ou seja, um 
tornar a contar, pois a vida a que supostamente se refere é, por 

si mesma, uma construção narrativa. A vida é sempre, 
necessariamente, uma história; história que contamos a nós 

mesmos como sujeitos, através da rememoração; ouvimos a 

sua narração ou a lemos quando a vida não é nossa. Portanto, 
a dizer que a autobiografia é o mais referencial dos gêneros – 

entendendo por referência o remeter ingênuo a uma “realidade” 
e a fatos concretos, verificáveis – é, em certo sentido, pôr a 

questão de maneira falsa. A autobiografia não depende de 
acontecimentos, mas da articulação destes eventos 

armazenados na memória e reproduzidos através de 

rememoração e verbalização. “Meu nome, mais do que me 
nomear, me lembra o meu nome”. A linguagem é a única 

maneira de que disponho para ver a minha existência. Em 
certo sentido, já fui “contado” – contado pela mesma história 

que estou narrando. (MOLLOY, 2003, p.19)  
 

Agora será a articulação desse tempo vivido, o tempo da experiência real, que 

deverá acontecer mediado pelo tempo da escrita, o tempo da linguagem e o produto da 
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relação entre memória e escrita vai ter como resultado os relatos do poeta em suas 

crônicas, poesias e na própria autobiografia. Incorporando sentidos tão diversos em seus 

fins, vão ser os diferentes motivos de recordação que levarão a produzir individual e 

coletivamente sentimentos tão distintos à medida que a obra é escrita. Enquanto a 

autobiografia é constantemente permeada por aquilo ligado ao arrependimento, a poesia 

está muito mais ligada ao plano da recordação idílica, fantasiosa, idealizada. O poeta se 

conta e reconta nos seus textos aquilo que fora motivos de alegria e de tristeza. Convém 

questionar se por aparentemente a narrativa autobiográfica estar distante da fantasia ou 

daquilo que poderíamos definir oficialmente como ficção, não seja esse o motivo para a 

recordação real daquilo que foi vivido ser tão penosa. Ora, se na poesia há a 

possibilidade de existir um Bandeira da infância livre de todas as impossibilidades, é 

notável e até compreensível que a mesma seja a própria Pasárgada tão esperada pelo 

poeta ao final da sua caminhada.  

A poesia, nesse sentido, é fundada numa temporalidade distinta daquela fundada 

pela narrativa autobiográfica. Se não podemos falar em uma distinção evidente nas 

ficções dos diferentes relatos, essa distinção é criada no acidente, já que essa diferença 

acontece no tratamento da fonte de memória em que ambas são buscadas e (re)criadas. 

À medida que a autobiografia reside num caráter narrativo da própria experiência, 

comumente vai estar ligada a um jogo duplo entre história e ficção
1
. A narração dos 

eventos acontecidos na vida de alguém exige historicidade no relato do “acontecido” 

(ARFUCH, 2010, p. 117). Cabe ressaltar, no entanto, que essa linha que dividirá a 

história da ficcção é bastante delicada e a todo instante poderá ser ultrapassada, 

sobretudo quando falamos de relatos de escritores. Segundo Arfuch, 

 
Ao que parece, os gêneros canônicos (biografias, 

autobiografias, memórias, correspondências) jogarão um jogo 
duplo, ao mesmo tempo história e ficção, entendida essa última 

menos como “invenção” do que como obra literária, integrando-
se assim, com esse estatuto, ao conjunto de uma obra de um 

                                                   
1
 É preciso deixar claro que história e ficção, de acordo com Barthes, carregam os 

mesmos procedimentos de ficcionalização. Em artigo chamado “O discurso da história”, o 

filósofo argumenta que a narração não tem a capacidade de representar ou imitar. Sua função 

seria a de construir um espetáculo, já que a pretensa ideia de reconstituir uma realidade não 

passaria de “ilusão referencial”, ou seja, operando com a introdução de elementos escrita 

responsáveis por produzir “efeitos de realidade. (BARTHES apud ARFUCH, 2010, p. 116) 
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autor – no caso de escritores – e operando simultaneamente 

como testemunho, arquivo, documento, tanto para uma história 

individual quanto da época. (ARFUCH, 2010, p.117)  
 

Penso que o muro que poderá dividir essas duas instâncias está baseado não só 

na figura do autor, mas está sedimentada também na figura do leitor. A sua leitura é 

importante para que fique clara essa distinção. Se a leitura da autobiografia funda um 

outro já previamente conhecido pelo leitor, se ela está baseada no conhecimento prévio 

acerca da coincidência entre as três figuras que vão assumir essa narrativa (autor, 

narrador e personagem), na leitura da poesia esse outro é completamente diluído e 

assume um caráter diverso, desconhecido. Nesse ponto, cabe trazer a noção de pacto 

autobiográfico, sobretudo quando fala do contrato de leitura, discutida por Lejeune para 

explicitar melhor a questão. Segundo o autor 

 

A problemática da autobiografia aqui proposta não está, pois, 

fundamentada na relação, estabelecida de fora, entre a 
referência extratextual e o resto – pois tal relação só poderia 

ser de semelhança e nada provaria. Ela tampouco está 
fundamentada na análise interna do funcionamento do texto, da 

estrutura ou dos aspectos do texto publicado, mas sim em uma 
análise, empreendida a partir de um enfoque global da 

publicação, do contrato implícito ou explícito proposto pelo 
autor ao leitor, contrato que determina o modo de leitura do 

texto e engendra os efeitos que, atribuídos ao texto, nos 

parecem defini-lo como autobiografia. (LEJEUNE, 2008, p.45)  
  

A noção de pacto trazida por Lejeune é importante não só por conta da definição 

do contrato firmado entre autor e leitor à medida que se escreve e se lê a autobiografia - 

e convém lembrar que essa construção é sempre contínua - mas também porque nos faz 

retornar à citação da autobiografia de Oswald feita anteriormente, bem como um outro 

paralelo que será explorado num próximo tópico que é a noção de alumbramento para 

Bandeira. Se os poemas nascerão por meio de um processo espontâneo e incapaz de ser 

aprisionado pelo gênio criativo ou vontade do poeta, a autobiografia deverá nascer do 

extremo oposto. É a evidente necessidade de ordenação e de se ratificar a carreira que 

estará em jogo durante a construção do texto. Já para o leitor, Lejeune diz: 

 
Este é o sonho de certos leitores: colher confidências, entrar no 

ateliê do artista – como se não fosse neles, leitores, que se 
fizesse a alquimia, como se a poesia pudesse explicada pelas 

circunstâncias ou desmontada em uma série de engrenagens 
ou de receitas, como se palavras alheias ao poema pudessem 
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fornecer respostas às palavras do poema. (LEJEUNE, 2008, 

p.97) 

 

Talvez esteja aí o labirinto em que se encontra o leitor da obra de Bandeira: a 

tendência de ler a sua autobiografia como um manual da sua poética, servindo ela como 

uma espécie de amparo ou caminho para todas as situações ali descritas e que, 

porventura, tenham sido motivos poéticos em seus livros. Dessa maneira, a diferença 

entre poesia e autobiografia seria meramente textual e o leitor um simples detetive que, 

responsável por ligar os pontos dados pelo poeta na sua obra, procura “A chave do 

poema”. “A chave do poema” é uma crônica de Manuel Bandeira publicada em 1957, 

depois reunida no livro Flauta de Papel, onde o poeta tece comentários a respeito da 

poesia concreta e também sobre um possível potencial enigmático do poema, de modo 

geral, e como a poesia concretista conseguia encarnar muito bem esse propósito. 

 

A poesia concreta pode que seja uma maluqueira e até que 
não seja poesia. Mas que está despertando o interesse, está. 

Vivo assediado de perguntas “em forma de cavalo-marinho”, 
velhos, moços e moças que me pedem que defina o que seja a 

poesia concreta. O diabo é que ainda não descobri o endereço 
do Ferreira Gullar para encaminhar toda essa gente para ele. 

Ora bem, declaro em público e raso que não sei o que é um 
poema concreto. As três experiências que fiz, inspirado nos 

processos dos irmãos Campos e Décio Pignatari, não creio que 

sejam poemas concretos: serão paraconcretos ou 
preconcretos, sei lá! Diagramas líricos, dois uma simples 

modalidade de palavras cruzadas: sempre gostei de palavras 
cruzadas, os irmão Pongetti que o digam, sempre adivinhei um 

conteúdo poético nos seus problemas. 
O meu “Poema de Amor”, publicado no último suplemento 

literário do Jornal do Brasil, é puro diagrama de um grito 

passional, rojão de lágrimas felizes, portanto a ler-se na 
direção do vetor, isto é, de baixo para cima. Tradução: Rosa 

Tumultuada Te Adoro. Puerilidade? Então me deixem ir para 
junto de Jesus, que disse: 

 
Sinite parvulos venire ad me. 

 

Ora direis: “Mas isso não é poesia, é enigma.” Eu vos direi no 
entanto que toda poesia é enigma. Toda palavra, antes que lhe 

conheçamos o significado, é um enigma formidável. Claro 
enigma que chamou o poeta Carlos a um dos seus livros e no 

soneto da “Oficina irritada” claro enigma é Arcturo, a estrela de 
primeira grandeza na cauda da Ursa Maior. Que haverá de 

mais poético (concreto no duro!) que o Universo? Que maior 

poeta que Deus? (No entanto os seus desígnios, consultem o 
Corção, são muitas vezes impenetráveis.) Mesmo o Deus feito 
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carne, o Deus feito homem se exprimia por poesia enigma. 

Hoje todos sabemos o que Cristo queria dizer quando falou:  

 
Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em 

mim e eu nele. Porque a minha carne verdadeiramente é 
comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida.  

 
Mas no tempo, para os seus discípulos, isso soava a enigma e 

muitos deles, ouvindo-o, se puseram a dizer: 

 
Duro é este discurso; quem o pode entender? 

 
Os enigmas da poesia concreta têm isto de bom: é que são 

todos decifráveis, porque todos resultam de um esforço 
consciente da inteligência. Não era assim com os do 

surrealismo, que nasciam feitos, do subconsciente, recesso tão 
tenebroso quanto aquele porão do conto de Otto Lara 

Resende. Porque é decifrável, o poema concreto convence, 

uma vez explicado: o leitor comum nem trata de saber onde 
está a poesia: em poesia, como em toda a arte, em geral, o 

que o leitor comum deseja é compreender, porque o que ele 
mais teme é ser empulhado. Uma senhora que não tinha 

entendido o meu poema de domingo telefonou-me pedindo a 
tradução. Disse-lha e ouvia sorrir do outro lado, encantada: 

“Ah, é!” Por pouco que não me chamou de “o maior”.  

(BANDEIRA, 1974, p. 514) 
 

Apesar de tocar mais profundamente na problemática da poesia concreta, a 

crônica em questão lida por inteiro traz uma série de informações importantes e 

necessárias para compreender o assunto abordado. De início, parece-me interessante 

destacar a afirmação por parte do poeta da incapacidade do leitor comum de poesia de 

identificar certas características poéticas na obra do Concretismo, que tentava levar às 

últimas consequências alguns processos estruturais de vanguardas europeias, como o 

dadaísmo, o futurismo e, em parte, o surrealismo, e buscavam atingir e explorar as 

camadas materiais do significante (o som, a letra impressa, a linha, a superfície da 

página; eventualmente, a cor, a massa) (BOSI, 2006, p. 476).  Interessa-me esse trecho 

especialmente porque ele certifica que, por parte do leitor, é na figura do autor que se 

encontra o caminho para se buscar uma interpretação oficial do texto ficcional, 

especificamente os poemas. O autor é, para o leitor, o guardião último do das chaves 

capazes de solucionar um problema evidente que reside em toda a poesia: o enigma. 

Buscar o autor ou qualquer outro agente ficcional é buscar alternativas para não ser 

“empulhado” pelo poema. É a partir desse caminho que o poeta será o guia responsável 

por conduzir aquele que lê para que não se perca, indicando até o modo como a leitura 

deverá ser feita, como Bandeira o faz no trecho onde diz: “portanto a ler-se na direção 
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do vetor, isto é, de baixo para cima”. No entanto, o pobre leitor cai em outra 

encruzilhada quando se entrega ingenuamente: se nem o leitor do poema é responsável 

pelo seu fim, tampouco seria o autor o responsável por essa interpretação final. É dessa 

maneira que percebemos uma diferença que, apesar de evidente e também encerrar 

outras complicações, pode ser feita entre a autobiografia e a poesia. O eu autor da 

autobiografia deverá ser obrigatoriamente o eu escritor, é dessa maneira que 

poderíamos, talvez, diferenciá-lo do eu-lírico e do autor, pois não existirá essa 

coincidência. 

 Ainda que esse eu da autobiografia não seja nunca um eu sólido e marcado pela 

unicidade – sempre vai estar ligado a clássica frase de Rimbaud: Je est um autre –, no 

caso do Itinerário ele vai estar marcado pela certeza da coerência da identidade 

narrativa do autor. O que nos leva a pensar novamente nas palavras de Arfuch: 

 

Da ótica de Ricoeur, a permanência – no tempo – resulta 

indispensável para pensar a questão da identidade pessoal 
como um dos momentos que definem a construção de uma 

teoria narrativa. Permanência capaz de conjurar a ipseidade , a 
desestabilização que as constantes mudanças impõem à 

própria vivência, que se traduziria em dois registros 

fundamentais: o caráter e a palavra dada. Por caráter, entende 
aqui o filósofo, não mais a “marca cega” com a qual dividimos 

em nosso nascimento, mas “o conjunto das disposições 
duráveis pelas quais se reconhece uma pessoa”. [...] Na 

palavra dada, também estão presentes a ideia de manutenção 
de uma “mesmidade” por meio da mudança temporal e da 

circunstância e, simultaneamente, uma pré-visão, uma tensão 

em direção ao que se chegará a ser. (ARFUCH, 2010, p. 125)  
 

A escritora argentina ainda diz: 

Poderíamos pensar as formas autobiográficas, pelo menos as 
canônicas, como uma espécie de “palavra dada”, mas não 

mais como garantia de mesmidade e, sim, de certa 
permanência num trajeto, que somos convidados a 

acompanhar, de um possível reencontro com esse “eu”, depois 
de atravessar a peripécia e o trabalho da temporalidade? Essa 

hipótese de um deslocamento espacial – que reenvia ao 

cronotopo do “caminho da vida”. (ARFUCH, 2010, p. 125)  
 

Ainda que minimamente, a autobiografia de Bandeira precisa seguir e segue uma 

ideia de caminho no tempo. Por mais que esse compromisso não seja obrigatório por 

parte de quem escreve, ainda é preciso respeitar algumas etapas, sucessões de 

acontecimentos, pormenores circunstanciais. A poesia, diferentemente, não terá esse 
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compromisso. O único compromisso da poesia é se encerrar nela mesma, justamente 

porque, apesar de nascerem de fontes iguais, o compromisso no tratamento dado a elas 

tem uma motivação diferente, assim como o objeto final produzido de ambas as 

experiências será diferente não só em conteúdo e finalidade, mas também em voz 

narrativa. 

A segunda parte da crônica é igualmente essencial, mas aprofunda ainda mais o 

artifício proposto, implicitamente, na autobiografia do poeta. Ao dizer que toda poesia é 

enigma, Bandeira nos coloca novamente num jogo circular iniciado já no título da 

crônica. Esse enigma – e aí cabe ressaltar que a escolha da palavra não é meramente 

casual – propõe um jogo entre autor e leitor, numa charada de difícil interpretação e/ou 

compreensão. O poeta, guardião dessa chave, por propô-lo também é responsável pela 

sua resposta, tudo isso amparado pela comparação feita entre o poeta e as figuras 

divinas de Jesus e Deus, de desígnios impenetráveis. O Criador do Universo está lado a 

lado com o criador do poema, que encerra infinitos universos em cada leitura feita. 

Somado a isso, Bandeira cita a busca de todo leitor ou admirador de arte por 

compreender. Se o que todo leitor quer é compreender o poema, é natural que procure o 

seu autor e o faça de todas as maneiras. Seja numa pergunta feita num encontro pessoal, 

seja na ligação, como a da senhora para o próprio poeta, seja na sua autobiografia. 

Como se pode perceber, tudo faz parte de uma imagem criada pelo artista sobre si 

próprio e sobre a própria poesia, a fim de apropriar-se de ambas. Ter a chave do poema 

é ter todas as respostas que surgem na sua superfície e superficial leitura, é ter às mãos 

algum relato que confirme a busca pela originalidade ou a comprovação do escrito é ter 

o poeta revelado nas suas intimidades dos versos. Sobre isso, Lejeune afirmou que: 

 
Por que se gosta dos poemas e das canções? Sobretudo 
quando dizem “eu”? Porque estes, bruscamente, são a justa 

expressão de um sentimento que em nós procurava suas 
palavras e suas músicas próprias. Por isso os adotamos, 

reconhecemo-nos neles. E aquelas palavras que servem tão 

bem de roupagem a nossa experiência supormos que vêm 
diretamente da experiência e do coração do poeta. (LEJEUNE, 

2008, p. 94) 

 
Buscar o poeta é torná-lo tão humano quanto nós, simples leitores. É por isso 

que ela se justifica, a busca de sentido do poema deve ser feita para dar cabo dos nossos 

sentimentos, completá-los e torná-los compreensíveis. Resolver os seus mistérios é 
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resolver as nossas próprias contradições, nossos próprios mistérios e nossos próprios 

enigmas. É tornar o poeta cúmplice da nossa (in)compreensão. 

Dividida em vários livros, a obra poética de Manuel Bandeira, mesmo sendo 

autobiográfica, não nos convida a acompanhar a vida do poeta como o Itinerário, que 

está baseado na ideia de uma unicidade. Seríamos, talvez, capazes de perceber 

momentos completamente diferentes da vida do autor à medida que lemos seus poemas, 

mas essa noção de caminhar juntos não acontece como no Itinerário. Ali somos 

convidados acompanhá-lo no mesmo andar que ele faz até Pasárgada em diferentes 

estações de sua vida, mas numa trajetória só. Esse propósito nos remeterá a alguns 

resultados mais claramente definidos e aparentemente mais objetivos. 

 Por mais claramente definidos entenderei a ideia de que o poeta, ao escrever 

sobre si na autobiografia, está indo ao encontro daquilo que Antônio Candido afirmou 

sobre a obra do autor adquirir maturidade e fora citado anteriormente. A poesia, muito 

pelo contrário, não terá e nem partirá de uma função ou finalidade definível: a 

autobiografia propõe uma caminhada estabelecida pelo poeta, a poesia não.  

Quando me refiro a um resultado aparentemente mais objetivo, me refiro àquilo 

que provém da poesia e da autobiografia. O nosso costume de ordenar a vida em 

sucessões de acontecimentos nos faz automaticamente dissociar a poesia de uma 

narrativa cercada de espaço e temporalidade. A autobiografia não. Na de Bandeira, 

especificamente, há a marcação bastante clara dos espaços e dos momentos em que as 

coisas acontecem, em contrapartida a poesia não nos permite definir com a mesma 

precisão, sobretudo, o momento da ação. Diferentemente da autobiografia de alguém, 

que pode apenas ser compreendida e interpretada quando inserida no tempo-espaço do 

próprio autor – a história de Bandeira é única e diz respeito a ele –, a poesia recobra 

aquilo que já fora citado quando analisei a crônica A chave do poema: ela ganhará uma 

nova roupagem, se lida a partir das nossas próprias experiências. 

O título do livro já nos é significativo. O Itinerário de Pasárgada simboliza as 

passadas do poeta ao longo de sua vida. Ele nos faz percorrer, junto com Bandeira, o 

caminho seguido para que se transformasse em grande nome da Literatura Brasileira. 

Pasárgada, que nas lembranças da infância já se prenunciava e que mais tarde fora 

transformada em um refúgio na sua, talvez, mais famosa poesia, é o ponto de chegada. 

O Itinerário até Pasárgada, que tem um começo na infância, vai levando o leitor pelas 

estações da vida de Bandeira – passando pela doença, a formação do poeta e a vida 

pública – até chegar num mundo ideal, mundo que parece deixar claro ser o mitológico 
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infantil. Parece-me indispensável citar a relação feita por Bakthin entre cronotopo e 

literatura. De acordo com o autor, o cronotopo do caminho, a estrada, a viagem estão 

simbolicamente associados ao “caminho/viagem da vida” e o desenvolvimento desse 

pressuposto está diretamente ligado, nas biografias e autobiografias, a um dilema da 

temporalidade como categoria existencial (BAKTHIN apud ARFUCH, 2010). É essa 

noção de tempo e espaço, indissociável nessa autobiografia, que já se propõe trajetória 

no próprio título. Enquanto na poesia Bandeira apenas anuncia a sua ida para Pasárgada,  

a autobiografia servirá como um mapa, um modelo didático para que se compreenda a 

sua própria ida, bem como para que o acompanhemos como espectadores nessa 

caminhada sempre solitária até o reino que ele mesmo criara. 

É interessante notar que a noção de caminho criada em Itinerário estará ligada a 

um início, meio e a um fim. Longe de ser uma noção cíclica ou labiríntica, o livro se 

estabelece a partir de um início ou despertar para a consciência psíquica, como na 

lembrança dos primeiros suspiros poéticos ou da sua relação com a sua terra de infância. 

O ponto de partida pode ser pensado também como o próprio início do livro, ali se 

inicia a caminhada para a suposta compreensão da vida e obra de Bandeira, que serão 

abertas e reveladas nessa oficina poética que corresponde o Itinerário. É sempre bom 

ressaltar que por mais que o leitor busque essa tão sonhada compreensão da vida e obra 

do poeta, o que lá ele encontrará serão coincidências que comprovam o valor 

autobiográfico da poesia bandeiriana. O leitor desatento e talvez inexperiente poderá 

pensar numa relação de causa e conseqüência mesmo sem ela ter existido.  

O meio tem seu lugar durante o caminho como o espaço destinado ao seu 

adoecimento e à sua formação poética. Os seus anos de formação situam ou direcionam-

no desde já para o único caminho que a sua vida poderia tomar a partir do momento em 

que o poeta precisa abrir mão da sua vida em função da debilitada saúde trazida pela 

doença. O meio do caminho é sempre enigmático, pois não se sabe se está perto ou 

longe demais do início ou do fim. Voltar seria negar tudo aquilo que já fora construído, 

enquanto prosseguir seria ratificar o caminho criado e ter a certeza de que o caminho 

poderá não ter volta.  

E por fim entendo que a própria chegada à poesia bandeiriana, a aceitação e 

resignação enquanto “poeta menor”, “tísico profissional”, “arquiteto falhado”, “poeta 

ruim na arte da prosa” e todas as demais construções, auto-irônicas ou não, a respeito da 

própria ideia sobre si, sobre o seu fazer poético, sobre a aceitação daquilo que passaria a 

ser a própria vida e a que fim ela poderia chegar. O fim é a Pasárgada em que reside a 
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poesia de um Bandeira que soube articular muito bem à sua poesia as imagens criadas 

de e para si, aquilo que aprendera com os poetas anteriores e aquilo que vivia no dia a 

dia. 

 

 Bandeira: memória e alumbramento 

 

Ainda retomando o escritor argentino Jorge Luís Borges, recobro a sua poesia 

Os cegos, onde afirmara a memória ser uma forma de esquecimento capaz de reter o 

formato, mas não a essência de um evento em si. Muito embora achemos que a falta de 

verossimilhança de um acontecimento seja provocada pelo decorrer dos anos, “o nítido 

ou o esfumado, o fiel ou o distorcido da imagem devem-se menos aos anos passados 

que à força e à qualidade dos afetos que secundaram o momento da sua fixação” (BOSI,  

1977). Já que a memória não resgata um fato em sua plenitude, apenas um arremedo já 

processado e misturado às nossas sensações passadas e presentes, assim como outras 

lembranças, recorro aqui às duas concepções de memória estabelecidas por Bergson. De 

acordo com o filósofo francês, existem dois tipos de memória profundamente distintos: 

a primeira está mais diretamente ligada a um hábito de lembrar do que propriamente a 

uma memória. Ela representa nossa experiência passada sem necessariamente evocar a 

sua imagem, prolongando a duração de uma lembrança por meio de réplicas 

convenientes para usos imediatos. Já o outro tipo de memória – a verdadeira, segundo o 

autor – é involuntária, espontânea. Por ser volátil, é capaz de imaginar e recriar cenas 

“movendo-se efetivamente num passado definitivo, e não, como a primeira, num 

presente que recomeça a todo instante” (BERGSON, 2006). 

Partindo dessas duas formas distintas de memória, que se complementam, de que 

maneira a experiência da recordação enquanto hábito e enquanto lembrança se constitui 

para a criação de discursos com propostas e estéticas diferentes? Essa é uma das 

perguntas que podem ser respondidas ao longo do texto. No entanto, uma mais urgente 

e talvez a motriz para a proposta, surge como uma necessidade primeira: que intuito 

impele o poeta a escrever?  

 Por lidar com questões diretamente ligadas ao dia a dia, Bandeira em 

determinado momento da vida se reconhece um autor incapaz de grandes abstrações em 

suas obras e se assume um “poeta menor”. Não cabe aqui nessa afirmação a 

interpretação de grandeza, pois se trata tão somente de uma atitude poética voltada para 
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as pequenas coisas do cotidiano, seja na descrição de espaços comuns à vida da cidade 

ou do interior, de hábitos ou de tradições.  

 
Tomei consciência de que era um poeta menor; que me estaria 

para sempre fechado o mundo das grandes abstrações 

generosas; que não havia em mim aquela espécie de cadinho 
onde, pelo calor do sentimento, as emoções morais se 

transmudam em emoções estéticas: o metal precioso eu teria 
que sacá-lo a duras penas, ou melhor, a duras esperas, do 

pobre minério das minhas pequenas dores e ainda menores 
alegrias. (BANDEIRA, 1984) 

 

Como se funda, para o poeta, esse estatuto da sua poesia menor? 

Estamos frente a frente com duas questões particularmente interessantes e de 

uma aparente contradição. Ao mesmo tempo em que falamos de uma “poesia menor”, 

estamos diante não só de um conteúdo que sublima as miudezas do cotidiano de um país 

ainda acordando para a modernidade que já estava a todo vapor na Europa, mas também 

de uma poesia capaz de preencher uma grande lacuna deixada pela experiência da perda 

– seja mediada pela própria doença ou mediada pelo risco iminente da morte. De acordo 

com Arrigucci, “a existência esvaziada pela doença é, por assim dizer, preenchida pela 

poesia, capaz de transformar a sensação de perda numa forma de resgate de tudo”. 

(ARRIGUCCI, 1990) 

Assumindo a função de “resgate de tudo”, a poesia evoca a função primeira dos 

versos se considerada pela sua etimologia. De acordo com seu sentido etimológico, 

versus, us significa a ação de voltar o arado (do boi) no fim do sulco, o que o liga às 

primeiras formas de escrita. Num sentido mais particular, verso seria a linha da escrita 

em forma de poesia. Antônio Cícero, abordando o mesmo assunto, afirmou: 

 

A palavra “verso”, na acepção que aqui nos interessa, opõe-se 
a “prosa”. Essa oposição pode ser esclarecida 

etimologicamente. “Prosa”, do vocábulo latino  prorsus e, em 
última instância, de provorsus, que quer dizer “em frente”, “em 

linha reta”, é o discurso que segue em frente, sem retornar. 
“Verso”, do vocábulo latino versus, particípio passado 

substantivado de vertere, quer dizer “voltar”, “retornar”. Aqui, 

talvez, convenha alertar contra um erro comum: aquele que 
opõe a poesia à prosa, confundindo-a, portanto, com o verso. 

(CÍCERO, 2009) 
 

Temos, portanto, a concepção de verso sob um olhar mais estrutural, salientando 

a forma do poema e remetendo-o ao modo como o arado era feito em movimentos de 
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ida e volta. Verifica-se a “coincidência” de dois retornos: o primeiro da poesia enquanto 

elemento que resgata o sentido de “uma vida inteira que poderia ter sido e que não foi” 

e o segundo, no que concerne a ideia original de verso. Que fique claro que a proposta 

do trabalho não é limitar a poesia à atividade de recordação autobiográfica, mas apenas 

mostrar uma íntima relação entre aquela e as obras que serão analisadas posteriormente. 

Em Bandeira encontramos com frequência uma atitude poética que resgata uma 

recordação individual, mas que, a partir do trabalho cuidadoso do poeta, é transposta 

para o campo coletivo. Nesse sentido, o poeta é um mediador de tempos distintos e de 

vivências. O poeta no presente, diante da matéria oferecida pela sua memória, é capaz 

de tornar uma experiência particular no passado em algo universal e atemporal. As 

citações a seguir são complementares a essas ideias. 

 
A poesia, corrente de "alumbramentos", para lembrar a 

confissão de Manuel Bandeira, desloca-se de um fundo sem 
fundo da memória ou do inconsciente. O poema aparece em 

nossa cultura atulhada de empecilhos como um ato de 
presença puro, forte, arroubado, premente. Na poesia cumpre-

se o presente sem margens do tempo, tal como o sentia Santo 

Agostinho: presente do passado, presente do futuro e presente 
do presente. A poesia dá voz à existência simultânea, aos  

tempos do Tempo, que ela invoca, evoca, provoca. (BOSI, 
1977) 

 
Assim são imagens que fazem parte de uma matéria 

extremamente pessoal e íntima, mas ao mesmo tempo também 

histórica, dependente de um desígnio programático bastante 
acentuado, no sentido da recuperação de um passado histórico 

e da tradição popular, como uma forma de tomada de 
consciência da realidade brasileira em todas as suas 

dimensões. Para o poeta era esse decerto um momento 
extraordinariamente propício, pois lhe permitia pôr-se de 

acordo com as inquietações poéticas do seu tempo, fundindo 

tendências nacionais e internacionais da vanguarda literária, e, 
a uma só vez, retornar à raiz de sua experiência poética, que 

justamente reconhecia nas remotas imagens da memória 
infantil, nas voltas inesperadas da emoção do passado, a fonte 

primeira da poesia. (ARRIGUCCI, 1990) 

 
No entanto, esse resgate de tempos distintos não é feito sempre do modo como o 

criador quer. Se considerarmos os dois movimentos diferentes que a memória faz, 

aqueles descritos por Bergson, e se considerarmos ainda que ambos sirvam de terreno 

para o trabalho do poeta, talvez o que mais se adeque à criação de um sujeito lírico seja 

o segundo tipo de memória, a memória-lembrança. Já que, por ser inventiva, oferece, 

por meio da imaginação, subsídios capazes de (re) criar e (re) lembrar eventos. Essas 
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duas possibilidades só são alcançadas através do esquecimento
2
. Como já foi dito 

anteriormente, a memória-lembrança tem caráter involuntário e espontâneo, não requer 

esforço psíquico que a traga à tona. Já que Bandeira também utiliza a recordação na sua 

obra, gesto semelhante ao da memória-lembrança acontece com o seu processo de 

criação. “Poeta de quando Deus é servido”, o autor chegou à conclusão de que não era o 

trabalho forçado a sua mola criadora, pois seus poemas saíam do subconsciente, ou 

daquilo que ele preferiu chamar de um alumbramento. 

 
Na minha experiência pessoal fui verificando que o meu 

esforço consciente só resultava em insatisfação, ao passo que 
o que me saía do subconsciente, numa espécie de transe ou 

alumbramento, tinha ao menos a virtude de me deixar aliviado 
de minhas angústias. Longe de me sentir humilhado, rejubilava, 

como se de repente me tivessem posto em estado de graça. 

Mas A Cinza das Horas, Carnaval e mesmo O Ritmo Dissoluto 
ainda estão cheios de poemas que foram fabricados em toute 

lucidité. A partir de Libertinagem é que me resignei à condição 
de poeta quando Deus é servido. (BANDEIRA, 1984)  

 
Sendo também a poesia o preenchimento de uma lacuna deixada pela morte – e 

até mesmo a sua sensação, já que Bandeira adoeceu cedo e passou a viver na iminência 

dela desde então – ou a retomada de algo que já aconteceu, com o alumbramento, 

Bandeira confere ao seu processo de criação uma aura envolta de mistério e de 

símbolos. Essa poética que surge do transe ou de um estado de poesia, só pode ser 

alcançada com perfeição e de modo ideal por meio de um trabalho árduo com as 

palavras, e é nesse sentido que o Itinerário nos mostra um poeta preocupado não só em 

desentranhar
3
 a poesia das pequenas coisas do humilde cotidiano, mas também alguém 

preocupado em lapidar uma técnica estudada e aprendida com esforço.  

 

                                                   
2
 Freud observara que a memória e o esquecimento estão intimamente ligados. Segundo o autor, 

a memória é apenas uma outra forma de esquecimento e o esquecimento é uma espécie de 

memória escondida. (HUYSSEN, 2000)  
3 Sobre desentranhar a poesia, Manuel Bandeira escreveu em sua crônica Poema 

Desentranhado dois parágrafos interessantes e que merecem destaque. Segundo Bandeira, “o 
poeta é um abstrator de quinta-essências líricas. É um sujeito que sabe desentranhar a poesia que 

há escondida nas coisas, nas palavras, nos gritos, nos sonhos. A poesia que há em tudo , porque a 
poesia é o éter em que tudo mergulha, e que tudo penetra. O poeta muitas vezes se delicia em 

criar poesia, não tirando-a de si, dos seus sentimentos, dos seus sonhos, das suas experiências, 

mas “desgangarizando-a”, como disse Couto Barros, dos minérios em que ela jaz sepultada : 
uma notícia de jornal, uma frase ouvida num bonde ou lida numa receita de doce ou numa 

fórmula de toilette.” (Bandeira, 1966) Convém destacar que desgangarizar é o ato de tirar a 
ganga dos minérios, ou seja, tirar-lhes as impurezas por meio de um processo de purificação.  
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Compreendi, ainda antes de conhecer a lição de Mallarmé, que 

em literatura a poesia está nas palavras, se faz com palavras e  

não com idéias e sentimentos, muito embora, bem entendido, 
seja pela força do sentimento ou pela tensão do espírito que 

acodem ao poeta as combinações de palavras onde há carga 
de poesia. Coisa que descobri nos lapsos de memória ou no 

exame de variantes. (BANDEIRA, 1984 p. 30-31) 
 

Nessa esteira, percebe-se que Bandeira não é um poeta apenas de 

alumbramentos, a poesia requer trabalho. E o aprimoramento técnico veio junto com a 

necessidade de se adaptar à nova realidade trazida pela doença, ao passo que era 

necessário, por parte do poeta, ter uma rotina de vida regrada. Segundo Aloysio de 

Paula, toda manhã o poeta fazia a toalete brônquica, que era o procedimento de 

expectorar o catarro acumulado durante a noite. Não bastasse isso, precisava também 

dormir cedo, fazer uso constante de remédios, evitar o álcool, a cafeína e trabalhar 

preferencialmente deitado (PAULA apud PORTO, 2000). De acordo com o Bandeira, 

foi o período posterior ao seu adoecimento o responsável pela formação de sua técnica.  

Não pretendo especular ou atribuir aqui uma relação de causalidade ou de 

consequência entre a tuberculose e a sua formação efetiva enquanto escritor, certo é que 

o período posterior à moléstia aflorou um gênio poético que o autor acreditava não ter 

na infância. Chamo apenas atenção para o fato de a poesia propor novamente um 

resgate da vitalidade e da liberdade que o menino experimentou na infância. Assim, o 

poeta exercitava por meio da palavra o que não podia mais ser. Se a condição de doente 

impunha um hábito de cuidado quase maquinal para que ele pudesse ter sua vida 

prolongada, a poesia primeiro viria preencher – ou, nas palavras dele, iludir – a 

sensação de vazio que a doença lhe causava.  

 
Quantas vezes, querendo lembrar uma estrofe de poema, uma 

trova popular, e não conseguindo reconstituí-la fielmente, fazia 
da melhor maneira o remplissage; depois, cotejando as duas 

versões – a minha e o original, verificava qual delas era melhor, 
pesquisava o segredo da superioridade e, descoberto, passava 

a utilizá-lo nos meus versos. (BANDEIRA, 1984 p. 31) 

 

Destaco essa parte, pois me parece simbólica, já que, como foi dito, a poesia 

tinha a função de preencher as lacunas deixadas pela doença. Remplissage, palavra de 

origem francesa, tem justamente a significação de encher na sua tradução literal. É claro 

que não pretendo com essa afirmação reduzir a extensa variedade de técnicas utilizadas 

ao longo de toda a sua carreira dedicada à poesia apenas a essa, mas apenas trazer que, 
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assim como o domínio do remplissage foi importante para sua formação enquanto 

poeta, a sua vida esvaziada em virtude da moléstia que consumira a sua “utilidade” ia se 

preenchendo ou sendo preenchida pelos versos à medida que ele ia (re) formando a sua 

escrita, a própria existência e a própria visão de si por meio de palavras e da liberdade 

que ela lhe permitia. E essa liberdade que preenche uma vida é especialmente 

reveladora quando pensamos no poeta Bandeira como aquele descrito por Baudelaire 

em As Multidões. 

 
Nem a todos é dado tomar um banho de multidão: gozar da 

multidão é uma arte; só pode fazer, à custa do gênero humano, 
uma farta refeição de vitalidade, aquele em quem uma fada 

insuflou, no berço, o gosto do disfarce e da máscara, o horror 
ao domicílio e a paixão à viagem. 

Multidão, solidão: termos iguais e conversíveis para o poeta 

diligente e fecundo. Quem não sabe povoar a sua solidão 
também não sabe estar só em meio a uma multidão atarefada.  

O poeta goza do incomparável privilégio de ser, à sua vontade, 
ele mesmo e outrem. Como as almas errantes que procuram 

corpo, ele entra, quando lhe apraz, na personalidade de cada 
um. Para ele, e só para, tudo está vago; e, se alguns lugares 

parecem vedados ao poeta, é que a seus olhos tais lugares 

não valem a pena de uma visita [...] (BAUDELAIRE, 1980 p. 
39). 

 

 E com o passar do tempo e através da poesia que Bandeira precisava ver seu 

terreno livre, sem amarras ou “rotinas” impostas pela necessidade de se sentir 

minimamente saudável, ele experimentava por meio do verso a reconstrução da própria 

existência na forma e no conteúdo
4
. Indo ao encontro daquilo que culminaria no 

florescimento estético da poesia modernista brasileira, o poeta já mostrava uma 

inquietação contrária às regras e normas em detrimento da liberdade de expressão e da 

liberdade no uso da linguagem, sendo o ápice dessa experimentação e ponto marcante 

para a ideia de uma renovação estética dentro da sua obra a sua Poética. 

   

                                                   
4
 É pertinente deixar claro que a sensação de liberdade experimentada pelo poeta através do seu 

exercício de criação não se dá no plano da rebeldia ou na total oposição e desprezo pela 
Literatura anterior e na vigente na sua época. Bandeira foi um poeta de muitos tempos e isso de 

certa forma pode explicar diferentes Bandeiras, segundo Wilson Martins. Ainda de acordo com 
o crítico, “Manuel Bandeira é o poeta profissional, fabricando artesanalmente a sua poesia, 

“sem família, religião ou filosofia”, não só na vida, mas na literatura. Foi esse sentido 

artesanal da sua arte que o fez conservar toda a agilidade e, mesmo, a virtuosidade romântica; 
mas a matéria-prima lírica, essa expressão natural do nosso sentimento poético salvou-o de 

cair num exercício mecânico e vazio ou numa “impassibilidade” mesmo artificial e procurada”  
(MARTINS, 1977 p.214).  
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Estou farto do lirismo comedido 

  Do lirismo bem comportado 
  Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente proto- 
     [colo e manifestações de apreço ao sr. diretor 
 
  Estou farto do lirismo que pára e vai averiguar no dicionário o cunho 
        [vernáculo de um vocábulo 

 
  Abaixo os puristas 
   
  Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais 
  Todas as construções sobretudo as sintaxes de exceção 
  Todos os ritmos sobretudo os inumeráveis 

   
  Estou farto do lirismo namorador 
  Político 
  Raquítico 
  Sifilítico  
  De todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. 

 
 De resto não é lirismo 
 Será contabilidade tabela de co-senos secretário do amante exemplar com  
                                                                  [cem modelos de cartas e as diferentes  

                                                                    [maneiras de agradar às mulheres, etc. 

 Quero antes o lirismo dos loucos 
 O lirismo dos bêbedos 
 O lirismo difícil e pungente dos bêbedos 

  O lirismo dos clowns de Shakespeare 

  - Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. 

\ 

 Publicado em 1930 no livro Libertinagem, o poema, assim com todo livro, é 

fruto de um processo de transição passado pelo poeta. De acordo com o próprio 

Bandeira, essa foi a obra em que ele abusou da liberdade de movimento (BANDEIRA, 

1984 p. 75) e para Alfredo Bosi, há um claro anseio pela liberdade vital e estética 

(BOSI, 2006 p. 363). A construção do poema deixa clara uma preferência pelo modelo 

de poesia que busca uma ruptura com a ordem estabelecida. Tal lírica é resultado não só 

do distanciamento das vanguardas modernistas em relação às estéticas passadistas, mas 

também de um novo olhar que passa a ser lançado nas novas possibilidades de matérias 

sujeitas ao gênio criativo do poeta. Segundo Hugo Friedrich, em Estrutura da lírica 

moderna, a relação da lírica com o mundo passa a apresentar aspectos variados. Como 

cenário para a criação do escritor surgem “detritos das grandes cidades, bebedeiras, 

trilhos de bonde, cervejarias, pátios de fábricas, pedaços de jornal e outras coisas 
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semelhantes” (FRIEDRICH, 1978). Na poesia, Bandeira viveu diversos tempos. Da data 

de lançamento do seu primeiro livro, em 1917 com A Cinza das Horas, até a data o seu 

último não se verifica uma uniformidade de estilo, mas sempre uma poesia em 

movimentos cíclicos, numa clara evidência de que o poeta soube aproveitar bem aquilo 

que de melhor e até mesmo de pior era oferecido na poesia no seu e em outros tempos. 

De pior, porque, segundo ele, os maus poetas mostravam aquilo que se deveria evitar. 

Na poesia, Bandeira era um homem em trânsito, um poeta andarilho de épocas 

diferentes. Se nos primeiros livros verifica-se alguém preocupado em romper com as 

tradições parnasiana e simbolista, sendo o poema Os sapos um bom exemplo dessa 

tentativa jocosa de romper com as tradições já existentes, a poesia amadurecida de 

Libertinagem é a que se encontra mais inserida na estética e na técnica modernista 

(BANDEIRA, 1984 p. 91), e é aí que me interessa na Poética a construção da imagem 

de um lirismo ideal que Bandeira julga ser o libertador e que o poeta vai buscar na 

poesia. O lirismo desejado é o dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo de uma vida 

que a doença lhe negara a possibilidade de ter na prática, mas que a experiência dos 

versos não. Essas três figuras são representativas, já que o louco e o bêbado podem ser 

vistos como figuras errantes, antigos personagens de qualquer cenário social, mas que 

são potencializados e ao mesmo tempo esquecidos pela cidade. Potencializados porque 

se antes esses indivíduos, sobretudo os loucos, eram privados do convívio com o outro, 

é o território urbano e a sua multiplicidade cultural que permite o contato com o 

diferente, o são, o louco, o ébrio, o sóbrio, o acadêmico e as pessoas do povo vão 

compor o retalho de uma cidade grande e diversificada. De acordo com Tavares e 

Dimenstein (2008), a arte da cidade contemporânea rompe com o estatuto da cidade 

apolínea, a urbe platônica racional.  

 

No caso da cidade contemporânea, por sua vez, observamos 
que a arte lança luz e fratura a imagem de cidade ideal, onde 

tudo tem que ser novo, limpo e organizado, pronto para o 

consumo rápido. Imagem essa que quer esconder aquilo que 
destoa, que é excessivo, que traz marcas, que provoca. E, 

novamente, então, vemos sua aproximação com a loucura, que 
nos impacta com sua diferença radical, trazendo esse outro 

que é um desconhecido tão próximo, que rompe novamente 
com a hegemonia do sujeito racional, centrado e consciente 

que tentamos manter (LIBERATO; DIMENSTEIN, 2008).    

 

E essa cidade que Bandeira rejeita na primeira parte do poema, a cidade-poesia do 

lirismo comedido, comportado e funcionário público em que o poeta não deseja viver.
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 Já a relação da arte com o álcool não é novidade, sendo em alguns casos o 

trabalho artístico a moeda de troca do próprio vício do artista. Nas artes plásticas, por 

exemplo, temos os quadros O bebedor de Absinto, de Manet, e Natureza Morta com 

Absinto, de Van Gogh. Nessas telas há a representação da bebida favorita dos dois 

pintores. Na Literatura, vemos um Fernando Pessoa, um Eça de Queiroz e um 

Baudelaire. Este último com sua poesia Embriagai-vos afirmara que “é necessário estar 

sempre bêbedo. [...] De vinho, de poesia ou de virtude.” (BAUDELAIRE, 1980, p.81). 

 O bêbado e o louco, as figuras marginalizadas, minimizadas e esquecidas pela 

sociedade por estarem distantes da razão, emergem junto com o poeta naquilo que vai 

compor o novo quadro da poesia moderna. Poeta de contrários, de pequeninos nadas, 

Bandeira transforma os dois personagens coadjuvantes da cidade em personagens 

principais, vanguardistas de uma nova lírica que precisava desentranhar a poesia do 

humilde cotidiano, sublimando-os e dando a eles um papel de protagonistas. Tudo se 

movendo e se encaixando dentro da sua lógica de fazer grandes as coisas pequenas. 

Poeta de refinada técnica e de uma experimentação ímpar da estética modernista, o 

bêbado e o louco que ele no plano da realidade nunca poderia ser em virtude da sua 

moléstia, se tornam companheiros no remplissage que o poeta precisa fazer na sua vida 

de clown de Shakespeare.  

 Na figura do palhaço que surge no último verso da estrofe, uma série de 

significações aparecem junto. O contexto teatral em que ele é inserido – “de 

Shakespeare” –, remete-nos não só à arte da representação, mas também às máscaras de 

rosto duplo que são símbolo da sétima arte. O poeta, enquanto representador do real, é 

inserido nesse novo contexto de poesia e se opõe àquela ideia racional e idealizada da 

cidade platônica e de arte que representa um ideal estético. O palhaço é aquele que 

encena e brinca com o Bem, a Verdade e o Belo. Não só brinca, mas questiona expondo 

uma situação e fazendo dar risadas. 

 A poesia de Bandeira em determinados momentos é marcadamente bem 

humorada, auto-irônica e sarcástica, seja com as mazelas sociais, seja com a própria 

condição de doente ou com a imagem que tinha de si. Cruz e Sousa já antecipara a 

figura do tristíssimo palhaço que ri de uma ironia e de uma dor violenta, aquele que 

esconde a tristeza com o bom humor. Com todas as mudanças de sua poesia e com 

modos diferentes de se relacionar com a própria doença, Bandeira escreveu em carta ao 

amigo Mário de Andrade: 
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Esse retrato agrada-me porque me faz lembrar uns velhíssimos 

brocados de seda que vi na sala de espera do fotógrafo. Mas 

não é o Manuel Bandeira de hoje. É o Manuel Bandeira de 
Cinza das Horas. É de um tempo em que eu era muito 

mansamente e muito doloridamente tísico. Hoje sou 
ironicamente, sarcasticamente tísico. Naquele tempo eu vivia 

do dinheiro de meu pai e do carinho dele e de minha mãe e de 
minha irmã. Hoje vivo da caridade do Estado e como o Brás 

Cubas o que me conforta é não transmitir a ninguém o legado 

da minha miséria. Pelo que copulo com camisa de Vênus, 
cautelosamente. E... ordinário, marche!... para os meus 38 

anos maravilhosos!... (MORAES, 2000 p. 97)  
 

 Voltamos à figura da máscara que representa a arte cênica, com metade do rosto 

sorrindo e com metade do rosto triste, para inserir Bandeira e sua produção artística 

nesse contexto. O poeta que constantemente deixa claro na sua poesia uma dor por não 

ter sido, a incapacidade de não ter se tornado arquiteto como planejava e como queria 

seu pai e de ter-lhe sobrado a condição de poeta menor – Sou poeta menor, perdoai! –, 

ao mesmo tempo consegue reagir ironicamente diante da própria condição de doente, ou 

como ele mesmo disse na carta a Mario, marchar para os seus maravilhosos 38 anos. 

Esse sarcasmo ganha o seu espaço na poesia quando num requinte extremamente feliz 

quando admite que lhe resta apenas dançar um tango argentino diante da inoperância 

dos tratamentos de que a medicina dispunha.  

 Nessa primeira parte do trabalho, vale ressaltar que não será aprofundada a 

ligação do poeta e de sua obra com a doença. A relação da obra de Bandeira com a 

doença será aprofundada no capítulo II, onde será dado destaque ao papel da melancolia 

na vida e obra de Manuel Bandeira. 

 É nesse trânsito entre diferentes esferas que a poesia de Bandeira se sustenta. Se 

o alumbramento e a memória servem de índice para promover um reencontro com a 

infância mítica e com o prazer da vida que ficou no período anterior à doença, a técnica 

e o modo como o poeta pensa o seu lavor, na autobiografia, nas cartas e na própria 

poesia, também nos fornecem pistas para pensar na relação de Bandeira com o próprio 

ofício. A sarcástica “vida inteira que poderia ter sido e que não foi” só toma 

significado ou utilidade por meio de uma experiência única que a poesia poderia lhe 

render. 
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Cheia! As Cheias!... e o esforço para lembrar 

 

Em 1960, Manuel Bandeira publica a crônica “Cheia! As Cheias...”, que em 

seguida, é reunida num livro organizado por Carlos Drummond de Andrade, em 1966. 

Nessa crônica, revisitamos um espaço já comum na poesia de Bandeira, o do rio 

Capibaribe, anteriormente já poetizado em Evocação do Recife e mais tardiamente na 

poesia Boi Morto. 

 
Meu avô Costa Ribeiro morava na Rua da União, Bairro da Boa 

Vista. Nos meses do verão, saíamos para um arrabalde mais 
afastado do bulício da Cidade, quase sempre Monteiro ou 

Caxangá. Para delíc ia dos banhos de rio no Capibaribe. Em 
Caxangá, no chamado Sertãozinho, a casa de meu avô era a 

última à esquerda. Ali acabava a estrada e começava o mato, 

com os seus sabiás, as suas cobras e os seus tatus. Atrás de 
casa, na funda ribanceira, corria o rio, à cuja beira se especava 

o banheiro de palha. Uma manhã acordei ouvindo falar de 
cheia. Talvez tivéssemos que voltar para o Recife, as águas 

tinham subido muito durante a noite, o banheiro tinha sido 
levado. Corri para a beira do rio. Fiquei siderado diante da 

violência fluvial barrenta. Puseram-me de guarda ao monstro, 

marcando com toquinhos de pau o progresso das águas no 
quintal. Estas subiam incessantemente e em pouco já 

ameaçavam a casa. Às primeiras horas da tarde, 
abandonamos o sertãozinho. Enquanto esperávamos o trem na 

Estação de Caxangá, fomos dar uma espiada ao rio à entrada 
da ponte. Foi aí que vi passar o boi morto. Foi aí que vi uns 

caboclos em jangadas amarradas aos pegões da ponte lutarem 

contra a força da corrente, procurando salvar o que passava 
boiando sobre as águas. Eu não acabava de crer que o 

riozinho manso onde eu me banhava sem medo todos os dias 
se pudesse converter naquele caudal furioso de águas sujas. 

No dia seguinte, soubemos que tínhamos saído a tempo. 
Caxangá estava inundada, as águas haviam invadido a igreja... 

(BANDEIRA, 1960) 

 

Esse trecho encerra um conteúdo inesgotável de informações. Estamos diante do relato 

do poeta já perto dos 80 anos, relembrando um fato da infância
5
 guardado pela memória 

e descrito com detalhes, mesmo tendo sido secundado pelos anos e sentimentos de uma 

longa vida. A partir da reminiscência infantil, Bandeira evoca um acontecimento da 

infância num cenário bastante comum do seu cotidiano de criança. 

                                                   
5
 Vale lembrar as palavras de Freud em artigo sobre lembranças encobridoras a respeito da 

lembrança infantil. Segundo o psicanalista, se investigássemos as lembranças que nos 
influenciaram até o fim de nossas vidas, chegaríamos a nenhuma lembrança ou a um número 

insignificante e de veracidade duvidosa. Somente a partir do sexto ou sétimo ano somos capazes 
de reproduzir uma memória construída concatenadamente. (FREUD, 1976)  
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Logo no início da crônica, deparamo-nos com a anunciação da localização 

espacial da história: a casa do avô, que, segundo o próprio Bandeira, foi um dos 

responsáveis por formar a sua “mitologia” (BANDEIRA, 1984). Temos o movimento 

de chegada do menino da capital que ia para a casa do seu avô, brincava no rio e estava 

diante de uma natureza viva em complacência com o homem, harmonicamente disposta 

com o “mato, com seus sabiás, as suas cobras e os seus tatus”. Um lugar aparentemente 

idílico. Até que um evento incomum na rotina de uma criança, sobretudo para a sua 

estrutura psicológica, num rompante chega aos ouvidos de Bandeira: o rio havia subido 

demais durante a noite, levando o banheiro descrito momentos antes na crônica. Aquele 

mesmo rio em harmonia com a natureza transformara-se numa espécie de malfeitor do 

cenário bucólico que protagonizava as brincadeiras da criança. O rio, com sua força e 

velocidade, com águas sujas e turbulentas, levara tudo. Primeiro o sossego do local, 

depois o banheiro de palha que ficava à sua beira; e, por fim, a tranquilidade da criança, 

que marcava a aproximação do monstro com toquinhos de pau. Por fim, a criança 

fulminada pelo evento inesperado se viu forçada a sair da casa do seu avô com sua 

família, já que o risco de alagamento no local era iminente. 

O conteúdo dessa primeira parte da crônica é bastante significativo, já que 

mostra parte da infância do poeta num lugar que certamente foi responsável pela sua 

formação enquanto alguém que mais tarde mantinha certas tradições populares, 

sobretudo num país que já respirava uma brisa de modernidade. 

 

Dos seis anos aos dez, nesses quatro anos de residência no 
Recife, com pequenos veraneios nos arredores – Monteiro, 

Sertãozinho de Caxangá, Boa Viagem, Usina do Cabo –, 

construiu-se a minha mitologia, e digo mitologia porque os seus 
tipos, um Totônio Rodrigues, uma D. Aninha Viegas, a preta 

Tomásia, velha cozinheira da casa de meu avô Costa Ribeiro, 
têm para mim a mesma consistência heróica das personagens 

dos poemas homéricos. A Rua da União, com quatro 
quarteirões adjacentes limitados pelas ruas da Aurora, da 

Saudade, Formosa e Princesa Isabel, foi a minha Troada; a 

casa de meu avô, a capital desse país fabuloso. Quando 
comparo esses quatro anos de minha meninice a qualquer 

outros quatro anos de minha vida de adulto, fico espantado do 
vazio destes últimos em cotejo com a densidade daquela 

quadra distante. (BANDEIRA, 1984) (grifos meus)  
 

Na segunda parte da crônica, inicia-se a descrição da saída do poeta da 

cidadezinha. Expulso pelo rio que costumava recebê-lo para brincar, ele se depara, ao 

observar da ponte a violência do “caudal furioso de águas”, com homens em jangadas 
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tentando recuperar algo de valor nos destroços que o rio com enorme violência levava.  

Entre tudo que a fúria da natureza carregava, passa um boi morto. Boi passageiro que 

mais tarde será lembrado e eternizado em Evocação do Recife, “Cheia! As cheias! 

Barro boi morto árvores destroços redemoinho sumiu”, e posteriormente 

“protagonista” do poema Boi Morto.  

Percebe-se, portanto, um movimento de retorno provocado pela memória para 

justificar a atitude do poeta no presente, já que este é “o apelo ao qual a lembrança 

responde” (BERGSON, 2006). Com isso, o evento evocado pela memória-lembrança 

serve como terreno para explicar e consolidar uma atitude que o acompanhou ao longo 

da vida, a poesia chã. Essa volta ao passado, esse retorno à origem remete-nos às 

palavras de Derrida, em Mal de Arquivo – uma impressão freudiana: 

 
[...] estar com mal de arquivo, pode significar outra coisa que 

não sofrer de um mal, de uma perturbação ou disso que o 
nome “mal” poderia nomear. É arder de paixão. É não ter 

sossego, é incessantemente, interminavelmente procurar o 
arquivo onde ele se esconde. É correr atrás dele ali, onde 

mesmo se há bastante, alguma coisa nele se anarquiva. É 

dirigir-se a ele com um desejo compulsivo, repetitivo e 
nostálgico, um desejo irreprimível de retorno à origem, uma dor  

da pátria, uma saudade de casa, uma nostalgia do retorno ao 
lugar mais arcaico do começo absoluto (DERRIDA, 2001).  

  

 

Boi morto e a experiência transfigurada em arte 
 

 

Se na crônica ficou clara a intenção do poeta em recordar um fato passado, na 

poesia não se pode dizer o mesmo com a mesma intensidade. Como já foi afirmado 

anteriormente, Bandeira chama o seu processo criativo de alumbramento, esse transe ou 

estado de espírito capaz de suscitar do fundo da memória ou de situações cotidianas 

uma poesia sublime. O sublime, em Manuel Bandeira, consiste em retirar daquilo que 

está no anonimato ou é esquecido pelo olhar desatento da insignificância, um material 

refinado poeticamente e destacado pela sua nova forma na aparição literária. O olhar 

que poeta lança sobre esses “pequeninos nadas” tem por objetivo não fazer propaganda 

política ou panfletária, não é objetivo do poeta a denúncia vazia de uma realidade social 

ou a partir do jogo poético fazer “grandes abstrações”, como ele próprio afirmou e fora 

citado anteriormente. O objetivo dessa transformação é colocar em evidência aquilo que 

está presente no nosso cotidiano e que ajuda a compô-lo, mas que acaba sendo 
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esquecido pelo automatismo da rotina de uma vida pacata ou agitada. É aí que entra a 

sublimação poética daquilo que é retratado nas poesias de Bandeira, já que os temas 

aparentemente insignificantes vão ganhar destaque e apuro estético à medida que são 

tratados como tema da sua poesia. É assim que um “sublime oculto” virá de uma 

simples maçã, como aparece no poema “Maçã”, ou as prostitutas serão lembradas e 

retratadas, em geral, de forma bastante compreensiva, um novelinho de lã, uma pensão 

familiar, um gatinho e até mesmo o boi. Todos elementos prosaicos, elementos comuns 

da vida cotidiana da cidade ou do campo. 

A nova recorrência do boi morto da infância de Bandeira aparece em 1940, com 

a publicação da poesia de mesmo título, sob acusações de hermetismo (ARRIGUCCI,  

1990). 

 

   Como em turvas águas de enchente, 

   Me sinto a meio submergido 
   Entre destroços do presente 
   Divido, subdividido, 
   Onde rola, enorme, o boi morto, 
 
   Boi morto, boi morto, boi morto. 

 
   Árvore da paisagem calma, 
   Convosco – altas tão marginais! –  
   Fica a alma, a atônita alma, 
   Atônita para jamais. 
   Que o corpo, esse vai com o boi morto, 
   Boi morto, boi morto, boi morto. 

   Boi morto, boi descomedido, 
   Boi espantosamente, boi    

                 Morto, sem forma ou sentido 
   Ou significado. O que foi 
   Ninguém sabe. Agora é boi morto, 
 
   Boi morto, boi morto, boi morto. 

 

Resgatando do passado um tema significativo, Bandeira transforma a 

experiência individual ocorrida num episódio marcante das suas lembranças de criança 

em algo universal e atemporal. Surgindo de forma espontânea para o poeta, a memória 

biográfica recebe um acabamento elaborado e se transfigura em arte e não em mera 

atividade de recordação.  
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O tempo "eterno" da fala, cíclico, por isso antigo e novo, absorve, no 

seu código de imagens e recorrências, os dados que lhe fornece o 

mundo de hoje, egoísta e abstrato. Nessa perspectiva, a instância 
poética parece tirar do passado e da memória o direito à existência; 

não de um passado cronológico puro — o dos tempos já mortos — , 
mas de um passado presente cujas dimensões míticas se atualizam no 

modo de ser da infância e do inconsciente. A épica e a lírica são 
expressões de um tempo forte (social e individual) que já se adensou o 

bastante para ser reevocado pela memória da linguagem. (BOSI , 

1977) 

 
 Percebe-se na poesia uma clara associação entre o rio e o tempo, sem, no 

entanto, haver uma remissão ao evento ocorrido na casa de seu avô. Logo, “a poesia 

desloca-se de um fundo sem fundo da memória” a fim de promover um reencontro do 

homem adulto com aquele mundo mitológico criado pela memória de criança 

nordestina. Tem-se na memória, portanto, um impulso primeiro da atividade poética 

(BOSI, 1977). Enquanto em Evocação do Recife o boi morto aparece compondo 

elementos que servem de motivo para o poeta relembrar a cidade da infância, nesta 

poesia ele assume a posição central e isso fica evidente logo no título. Nessa esteira, a 

poesia tem a função de resgatar um fato que num primeiro momento teria importância 

insignificante na sucessão dos fatos e transformá-lo no representante da descontinuidade 

do ser no tempo. 

A primeira estrofe é relevante para a nossa compreensão do poema enquanto 

representação da memória. Com a obscuridade de águas turvas, o eu-lírico se sente 

submergido entre as informações truncadas que o presente, “caudal furioso de águas 

sujas”, arrasta. Submersão essa que poderia representar o seu descontentamento face à 

sua impotência diante do tempo. De acordo com Huyssen, essa busca pela memória está 

intimamente ligada a uma insegurança com o presente. 

 

Nosso mal-estar parece fluir de uma sobrecarga informacional 
e percepcional combinada com uma aceleração cultural, com 

as quais nem a nossa psique nem os nossos sentidos estão 
bem equipados para lidar. Quanto mais rápido somos 

empurrados para um futuro global que não nos inspira 
confiança, mais forte é o nosso desejo de ir mais devagar e 

mais nos voltamos para a memória em busca de conforto 
(HUYSSEN, 2000). 

 

Para Bergson (2006), presente é um estado psicológico que é ao mesmo tempo uma 

percepção do passado e uma determinação do futuro imediato. Todo passado imediato, 

enquanto percebido, é na verdade uma sensação e todo futuro imediato, enquanto 
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determinando-se, é movimento. Nesse sentido, a junção dos dois resulta no presente, 

que é sensório-motor.  

 Correndo sempre para frente, o movimento do tempo – representado pelo rio – 

divide e subdivide a percepção do sujeito-lírico, causando-lhe essa sensação de mal-

estar. Logo em seguida aparece o boi morto, a imagem-lembrança da memória infantil 

do poeta, animal destroçado pela enchente e legítimo representante da morte no poema, 

repetido e enfatizado, como o poema sugere.  O boi materializa o mal-estar do eu-lírico 

e serve como espelho que reflete a sua insatisfação. Em Humildade, Paixão e Morte, 

Arrigucci (1990) afirma que o eu está na mesma posição de todos os elementos situados 

entre os destroços e que a imagem do boi é o ponto de referência pelo qual ele pode, no 

presente, se reconhecer em fluxo constante, enorme, matéria sem vida sujeitada ao 

movimento do tempo levando-o a ficar em constante recorrência. 

 Se, como já foi afirmado, a lírica de Bandeira envolve uma constante evocação 

do reencontro do adulto com o mundo mitológico da criança nordestina, a segunda 

estrofe do poema pode representar muito bem isso. Seu início, em contraste com a 

primeira estrofe, remete-nos à descrição feita pelo poeta na primeira parte de sua 

crônica. As altas e calmas árvores que compõem o cenário à beira do rio estão em 

oposição com as turvas e revoltas águas. Junto das árvores, fica a alma. Alma que, 

desnorteada, observa o corpo separar-se dela pela imposição da força do rio. Alma que 

ficou na infância levada pelo tempo. E é essa rememoração do passado que possibilita 

uma ideia ou tentativa de redenção no presente, já que, de acordo com Benjamin, a 

imagem de felicidade está diretamente ligada ao tempo que passou.  

 
A felicidade capaz de suscitar nossa inveja está toda, inteira, 

no ar que já respiramos, nos homens com os quais poderíamos 

ter conversado, nas mulheres que poderíamos ter possuído. 
Em outras palavras, a imagem da felicidade está 

indissoluvelmente ligada à da salvação. O mesmo ocorre com 
a imagem do passado, que a história transforma em coisa sua. 

O passado traz consigo um índice misterioso, que o impele à 
redenção. (BENJAMIN, 1993) 

 

Enquanto isso, o corpo adulto, já bem diferente da alma infantil, vai com o boi morto. 

 No quadro que compõe a terceira e última estrofe está centralizada a imagem do 

boi. Boi marcante
6
 da infância de Bandeira e que protagoniza sinistramente essa última 

                                                   
6
 Recorro ainda a Freud para salientar a possibilidade de recalcamento da imagem presenciada 

pelo poeta. De acordo com o psicanalista, as lembranças de infância podem ser uma revisão 
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cena. Animal sacrificado pelo tempo que quando passa vai modificando todas as coisas. 

Como o rio, o tempo corre e não deixa nada como era e nada seu no lugar. Ainda de 

acordo com Arrigucci (1990), o boi morto duplica a imagem do Eu dividido. E quando 

retoma obsessivamente o episódio marcante da infância, Bandeira encarna a impressão 

sinistra da morte em que o boi morto é uma espécie de Eu duplicado pela destruição. 

 

O boi morto duplica, objetivando-a, a própria imagem do Eu 
dividido – sem alma, posta à margem, e reduzido ao corpo, a 

destroço identificado com os restos do boi – ante a destruição 
iminente. Assim, portanto, ao retornar obsessivamente, anos 

depois de um episódio marcante da infância, a um poema, a 

imagem parece encarnar ainda um terror primitivo ou infantil 
diante da morte como a impressão sinistra de uma cena de 

pesadelo, onde o boi morto é agora uma espécie de duplo do 
próprio Eu minado pela destruição (ARRIGUCCI, 1990 p. 253)  

 

Em essência, o animal destroçado rolando na cheia do rio também é legítimo 

representante da ação do tempo presente. Ao mesmo tempo em que um primeiro esforço 

rememorativo o liga ao passado, à imagem do cotidiano do interior em que viveu a 

criança nordestina, quando transformado em boi desconhecido, descomedido, sem 

sentido ou significado, remete ao tempo em que vive o eu-lírico – entre destroços do 

presente. Tempo que corre, como o rio, cada vez mais rápido para um fim. 

 

A visão sinistra e imperscrutável do boi morto parece 
corresponder, ainda enquanto destroço grotesco que espelha o 

sujeito dividido e alienado, às relações reificadas do presente 
nela dominantes. Estas atingem por certo também as relações 

com a morte, tornada “força selvagem e incompreensível”, cujo 
terror o poeta busca vencer, encarando-o de frente no poema, 

ao fazê-lo retornar das águas do seu passado, o que é ainda 

um modo de se ver submerso e dividido no fluxo incessante. 
(ARRIGUCCI, 1990) 

  

 Ainda parece interessante falar da projeção do cenário nos dois relatos. 

Enquanto no descrito na primeira parte da crônica há uma placidez de local bucólico e o 

rio aparentemente inofensivo corre de forma natural sem nada que fuja do esperado, no 

poema o riozinho manso surge atulhado de destroços. Ainda que apareça na crônica, me 

parece passível de comparação a imagem dos rios descritos com a ideia de memória em 

                                                                                                                                                     
posterior das mesmas que foram influenciadas por forças psíquicas em outros momentos. Isso 
cria a possibilidade de associar, através de analogias, as ‘lembranças encobridoras’ às 

lembranças da infância de povos que foram preservadas por meio de lendas e mitos. (FREUD, 
1976) 
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tempos distintos da vida do sujeito. O rio tranquilo, o rio que representa a infância feliz 

de Bandeira, está diretamente ligado à memória infantil isenta de marcas ou 

perturbações que venham a atormentar o sujeito. Já o rio conturbado e que se 

movimenta em meio aos destroços do presente seria a memória adulta do poeta, que 

precisa conviver com as recordações de um passado feliz e sobretudo com a tempestade 

em que se insere no presente. 

 Como foi observado na crônica e na poesia, o tratamento dado por Bandeira à 

memória, sobretudo nas lembranças infantis, em sua obra é de grande relevância. O 

papel da memória é fundamental para torná-lo representante da poesia chã. Seja 

resgatando a memória popular e tornando-a sublime ou retirando do seu passado 

individual a matéria para a sua poesia universal, Bandeira consegue ser um dos maiores 

nomes da lírica memorialística. 

 

Mesmo quando o poeta fala do seu tempo, da sua experiência 

de homem de hoje entre homens de hoje, ele o faz, quando 
poeta, de um modo que não é o do senso comum, fortemente 

ideologizado; mas de outro, que ficou na memória infinitamente 
rica da linguagem. (BOSI, 1977) 

 
 

É nesse sentido que as obras analisadas servem para corroborar a ideia de que a 

memória revisitada e recriada por Bandeira recebe tratamentos distintos a fim de 

justificar uma atitude no presente – na crônica – por meio de um esforço voluntário e até 

mesmo recuperar ou preencher – com a poesia – uma lacuna deixada no passado, já que 

em Pasárgada se pode “viver pelo sonho o que a vida madrasta não nos quis dar” 

(BANDEIRA, 1984).  

Se na crônica a memória enquanto lembrança é que se encarrega do trabalho do 

poeta, já que é necessário um esforço concatenado para organizar os fatos e torná-los o 

mais próximo possível da realidade, na poesia a memória involuntária é que age no 

processo criativo do poeta. Sem o compromisso com a fidelidade dos fatos ou a 

realidade – posto que, se houvesse não seria arte, mas apenas confissões da memória –, 

a lembrança é transfigurada em poesia por meio das “várias temporalidades em que vive 

a consciência do poeta” (BOSI, 1977). 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita e Melancolia 
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Só melancolia os meus olhos trazem 

Ai, quanta saudade a lembrança traz 
Se houvesse retrocesso na idade 

Eu não teria saudade  
Da minha mocidade 

Se consideramos que a poesia de Manuel Bandeira está fundamentada numa 

lírica memorialística e tem como uma de suas bases a recordação de uma infância 

perdida e de uma Recife inexistente naquele momento da escrita, observaremos que há 

uma relação íntima entre a sua obra e a melancolia. Longe de ser uma poesia de pura e 

eterna lamentação ou de um simples coitadismo mediante a sua inoperância diante da 

vida, o poeta assume várias faces – retomando a ideia dos clowns de Shakespeare vista 

na Poética – tornando-se possível recortar diferentes atitudes em diferentes relatos 

feitos pelo autor. Se na sua poesia encontramos um sujeito que de melancólico 

conseguiu aprender a ser “ironicamente, sarcasticamente tísico”, no seu relato 

autobiográfico prevalece uma veia melancólica no seu sentido original, ficando mais 

evidente essa tristeza e desgosto pelos caminhos que a vida tomou, bem com uma 

atitude conformista com a sua condição de doente, parecendo ser esse o traço original 

da personalidade de Bandeira. Ao final do seu texto autobiográfico, ao recordar as 

coisas da sua vida o poeta em determinado olha para trás e afirma: 

Olhemos agora para trás. Quando caí doente em 1904, fiquei 
certo de morrer em pouco tempo: a tuberculose era ainda “a 

moléstia que não perdoa”. Mas fui vivendo, morre-não-morre, e 

em 1914 o dr. Bodmer, médico-chefe do sanatório de Cladavel, 
tendo-lhe eu perguntado quantos me restariam de vida, me 

respondeu assim: “O senhor tem lesões teoricamente 
incompatíveis com a vida; no entanto está sem bacilos, come 

bem, dorme bem, não apresenta, em suma, nenhum sintoma 
alarmante. Pode viver cinco, dez, quinze anos... Quem poderá 

dizer?...” 

Continuei esperando a morte para qualquer momento, vivendo 

sempre como que provisoriamente. Nos primeiros anos da 
doença me amargurava muito a ideia de morrer sem ter feito 

nada; depois a forçada ociosidade. Já disse como publiquei A 
Cinza das Horas  para de certo modo iludir o meu sentimento 

de vazia inutilidade. [...] De fato cheguei ao apaziguamento das 
minhas insatisfações e das minhas revoltas pela descoberta de 

ter dado à angustia de muitos uma palavra fraterna. Agora a 

morte pode vir – essa morte que espero desde os dezoito anos: 
tenho a impressão que ela encontrará, como em “Consoada” 

está dito, “a casa limpa a mesa posta, com cada coisa em seu 

lugar”. (BANDEIRA, 1984, p. 132)  
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Esse trecho destaca a relação do poeta com a doença desde o seu descobrimento 

até a aceitação da vida que lhe fora legada. Assim como também deixa claro, de acordo 

com as palavras do Bandeira, como a relação dele com a poesia foi mudando ao longo 

do tempo e à medida que percebia nela algo capaz de poder preencher a sua vida. O seu 

trabalho não seria apenas um mecanismo para a aceitação da sua condição ou preencher 

a sua ociosidade, mas teria função importante também na vida das pessoas que o 

cercavam. Ainda que a poesia tivesse função estruturante em sua vida, ela não seria 

suficiente para fazer com que Bandeira deixasse de ter uma imagem de poeta 

melancólico, tímido, solitário. Antes de prosseguir com a análise do corpus literário 

propriamente dito, convém fazer uma breve análise a respeito da melancolia. 

Sendo uma forma de manifestação de sofrimento psíquico, a melancolia não 

pode ser encaixada no hall de doenças modernas, como comumente se alardeia sobre a 

depressão. Existindo relatos dela há mais de dois mil anos, Moacyr Scliar, em Saturno 

nos Trópicos, afirma que um dos episódios mais notáveis no que diz respeito à 

melancolia envolveu o rei Saul, dando ao seu estado de espírito o nome de melancólico, 

mesmo tal lexema não aparecendo no original, já que o termo foi criado séculos depois. 

O relato bíblico, datado entre 950 e 850 a. C., mostra o bem-sucedido monarca dividido 

entre as exigências da religião e as decisões que devia tomar como rei. Isso é suficiente 

para provocar tamanha tensão em Saul ao ponto de considerar-se que um mau espírito – 

enviado por Deus – apossou-se dele durante um longo período fazendo com que 

terminasse a sua vida em desgraça. (SCLIAR, 2003, p. 65-66). 

Já na Grécia Antiga, foi possivelmente com Homero, ao falar do herói 

Belerofonte, a primeira aparição de tal distúrbio na ficção, sobretudo no mundo 

ocidental. Segundo PERES (2010), o herói, condenado pelo ódio dos deuses, vagou pela 

planície de Aleão solitário e desesperado num mal-estar que pode ser considerado bem 

comum nos dias atuais. Há ainda na Antiguidade Clássica a teoria dos humores de 

Hipócrates, pai da medicina, que classificava a melancolia como bílis negra. Segundo 

ele, “as doenças decorrem das variações e do equilíbrio entre essas quatro substâncias (a 

bílis negra, a amarela, o sangue e a pituíta). A melancolia recebe, então, a sua 

denominação da bílis negra cuja alteração quantitativa ou qualitativa produz o quadro 

melancólico, caracterizado pelo medo e pela tristeza” (PERES, 2010, p.14).  
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Após esse breve histórico a respeito da melancolia e de suas origens, aqui nesse 

ponto é fundamental começar a pensar numa definição mais técnica para ela e fazer uma 

distinção entre luto e melancolia, já que ambas carregam muitas semelhanças. Para isso 

usarei como referencial teórico novamente a obra de Freud e um de seus mais clássicos 

textos: Luto e Melancolia. Freud começa seu trabalho sugerindo que a causa do luto 

advém de uma provável reação à perda, seja ela de um ente querido, ou uma abstração 

como o país, a liberdade, um ideal, entre outras coisas. No entanto, Freud também 

reconhece que a melancolia pode surgir de situações de perda semelhantes a essa e tanto 

as pessoas em trabalho de luto como as melancólicas apresentam sintomas semelhantes, 

por exemplo, a cessação do interesse pelo mundo externo, perda da capacidade de amar, 

diminuição dos sentimentos de auto-estima, o que o leva a crer que a diferença entre os 

dois pode ser em função de uma ordem patológica. Sendo o luto superável e incapaz de 

ser tratado de forma clínica, essa seria a distinção mais objetiva entre eles. A partir 

disso, tentarei agora estabelecer diferenças mais sutis entre ambos a inseridos na leitura 

que faço de Bandeira. 

De acordo com Freud, 

 O luto profundo, a reação à perda de alguém que se ama, 

encerra o mesmo estado de espírito penoso, a mesma perda 
de interesse pelo mundo externo — na medida em que este 

não evoca esse alguém —, a mesma perda da capacidade de 

adotar um novo objeto de amor (o que significaria substituí-lo) e 
o mesmo afastamento de toda e qualquer atividade que não 

esteja ligada a pensamentos sobre ele. É fácil constatar que 
essa inibição e circunscrição do ego é expressão de uma 

exclusiva devoção ao luto, devoção que nada deixa a outros 
propósitos ou a outros interesses. E, realmente, só porque 

sabemos explicá-la tão bem é que essa atitude não nos parece 

patológica. (FREUD, 1925, p. 153) 

Freud ainda salienta que o luto está diretamente ligado a uma disposição dolorosa e que 

o sujeito nesse estado vê o seu mundo esvaziado pela perda desse objeto de desejo.  

Permanecendo o sujeito inteiro, à medida que o tempo passa é natural que aconteça a 

recomposição e preenchimento novamente do seu mundo. Terminado o trabalho do luto, 

o sujeito volta outra vez sem impedimentos característicos do sintoma. 

 Normalmente, prevalece o respeito pela realidade, ainda que 
suas ordens não possam ser obedecidas de imediato. São 

executadas pouco a pouco, com grande dispêndio de tempo e 
de energia catexial, prolongando-se psiquicamente, nesse meio 
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tempo, a existência do objeto perdido. Cada uma das 

lembranças e expectativas isoladas através das quais a libido 

está vinculada ao objeto é evocada e hipercatexizada, e o 
desligamento da libido se realiza em relação a cada uma delas. 

Por que essa transigência, pela qual o domínio da realidade se 
faz fragmentariamente, deve ser tão extraordinariamente 

penosa, de forma alguma é coisa fácil de explicar em termos 
de economia. É notável que esse penoso desprazer seja aceito 

por nós como algo natural. Contudo, o fato é que, quando o 

trabalho do luto se conclui, o ego fica outra vez livre e 

desinibido. (FREUD, 1925, p. 154) 

Sendo comum a inibição e a perda de interesse durante o trabalho do luto, ambas as 

características podem ser explicadas pela absorção do ego durante esse período, 

ressaltando-se sempre que o luto se trata de uma característica passageira no sujeito. 

 Já com a melancolia o processo ocorre de modo diferente. Apesar de ter 

sintomas semelhantes aos apresentados no processo do luto, ela caracteriza-se também 

pelo esvaziamento do sujeito melancólico. Se com o luto o que precisa ser preenchido 

ou resposto é o mundo ou o objeto perdido, com a melancolia o sujeito também fica 

carente dessa necessidade. Trata-se, como se pode ver, de uma proximidade bastante 

singela, podendo o sujeito em estado de luto passar a ser melancólico.  

Apliquemos agora à melancolia o que aprendemos sobre o 
luto. Num conjunto descasos é evidente que a melancolia 

também pode constituir reação à perda de um objeto amado. 
Onde as causas excitantes se mostram diferentes, pode-se 

reconhecer que existe uma perda de natureza mais ideal. O 

objeto talvez não tenha realmente morrido, mas tenha sido 
perdido enquanto objeto de amor (como no caso, por exemplo, 

de uma noiva que tenha levado o fora). Ainda em outros casos 
nos sentimos justificados em sustentar a crença de que uma 

perda dessa espécie ocorreu; não podemos, porém, ver 
claramente o que foi perdido, sendo de todo razoável supor 

que também o paciente não pode conscientemente receber o 

que perdeu. Isso, realmente, talvez ocorra dessa forma, 
mesmo que o paciente esteja cônscio da perda que deu origem 

à sua melancolia, mas apenas no sentido de que sabe quem  
ele perdeu, mas não o que perdeu nesse alguém. Isso sugeriria 

que a melancolia está de alguma forma relacionada a uma 
perda objetal retirada da consciência, em contraposição ao 

luto, no qual nada existe de inconsciente a respeito da perda. 

(FREUD, 1925, p.154) 

Se transportamos para Bandeira essa realidade, percebemos que a perda da saúde não 

está isolada das outras experiências vivenciadas, carregando junto consigo o seu mundo 

e toda a sua vontade de viver. Há certamente um ponto de encontro entre o luto e a 
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melancolia e que em determinado momento ambos se separam para cada uma seguir seu 

caminho de processo de elaboração da perda ou de patologia. Cabe ressaltar que com 

essa análise não pretendo lançar hipóteses ou traçar perfis psicológicos a respeito de 

Bandeira e sua obra, mas é interessante analisar o poeta e o modo como ele se relaciona 

com a sua obra a partir dos textos de Freud e percebê-lo como um personagem – 

inventado ou não – com um perfil melancólico.  

Na melancolia, a perda desconhecida resultará num trabalho 

interno semelhante, e será, portanto, responsável pela inibição 
melancólica. A diferença consiste em que a inibição do 

melancólico nos parece enigmática porque não podemos ver o 

que é que o está absorvendo tão completamente. O 
melancólico exibe ainda uma outra coisa que está ausente no 

luto — uma diminuição extraordinária de sua auto-estima, um 
empobrecimento de seu ego em grande escala. No luto, é o 

mundo que se torna pobre e vazio; na melancolia, é o próprio 
ego. O paciente representa seu ego para nós como sendo 

desprovido de valor, incapaz de qualquer realização e 

moralmente desprezível; ele se repreende e se envilece, 
esperando ser expulso e punido. Degrada-se perante todos, e 

sente comiseração por seus próprios parentes por estarem 
ligados a uma pessoa tão desprezível. Não acha que uma 

mudança se tenha processado nele, mas estende sua 
autocrítica até o passado, declarando que nunca foi melhor. 

(FREUD, 1925, p. 155) 

Que características citadas por Freud nesse pequeno trecho não podemos 

identificar seja no Itinerário ou na construção poética sobre si de Bandeira? A ausência 

de valor próprio, de valor da sua obra, a sua incapacidade para realizar qualquer função, 

entre outras. Diante disso, temos duas possibilidades: encarar o perfil do poeta como um 

sujeito taciturno, melancólico ou buscar de que forma Bandeira soube servir-se da 

própria condição de doente – primeiro da sua tuberculose e depois da sua melancolia – 

para criar uma obra ímpar na literatura. Sendo a segunda opção mais viável, é a partir 

desse ponto que me guiarei para tentar mostrar de que modo o poeta conseguiu explorar 

a dualidade de ser um personagem ao mesmo tempo melancólico e sarcástico com a sua 

própria condição. De que maneira a sua sensibilidade mediou os processos de criação 

para chegar aonde chegou? Quando uso a palavra sensibilidade, recorro a uma 

concepção presente no livro de Denílson Lopes, Nós, os mortos, onde o escritor tenta 

explicar e entender certa ambigüidade na melancolia. Denílson propõe que para 

entender a melancolia na sua ambigüidade é preciso destacá-la da sua estrutura de 

sentimento e passá-la a perceber como sensibilidade.  
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É nesse sentido que a sensibilidade é mais eficiente, pelo fato 

da melancolia não se constituir como uma estrutura, ou seja, 

“como um conjunto com relações internas específicas, ao 
mesmo tempo ligadas e em tensão” (idem, 132), mas uma 

categoria mais indefinida. A sensibilidade é mais que um 
sentimento, um olhar ou uma “emoção social” (DAVIS, F.:1789, 

VII), é um solo a partir do qual imaginários emergem em 
diferentes momentos históricos, de forma recorrente, ou não; 

talvez mais precisamente “uma disposição coletiva em direção 

a certas práticas culturais” [....]. (LOPES, 1999, p. 39)  

É interessante notar como Denílson se apropria da melancolia como 

sensibilidade para destacar a sua ambiguidade. É esse ponto que o autor considera 

importante para afirmar que a sensibilidade não está delimitada ou fechada sobre si, mas 

é essa vaga explicação que concede a ela a capacidade de se expressar melhor por 

imagens do que por conceitos. Por isso é importante pensar que Manuel Bandeira foge 

de qualquer categorização mediada por conceitos pré-determinados. Penso no poeta 

melancólico a partir das suas poesias, que mediam a construção de uma imagem 

melancólica sem que necessariamente esse perfil seja atribuído ao poeta. Podemos 

pensar numa figura com ar de melancolia, sem necessariamente que esse espírito seja 

capaz de fazer da sua obra um espelho da sua vida. Longe disso. O seu mérito reside na 

capacidade de transformar a sensibilidade em matéria completamente difusa de uma 

noção delimitadora. 

Aí está o grande toque de mestre de Bandeira. Com habilidade única ele 

consegue transpor a barreira do sentimento e suas ambiguidades e transformá-lo em 

sensibilidade a fim de explorá-lo esteticamente. Dessa maneira, um poema escrito no 

auge da invasão de um espírito melancólico, consegue relatar muito bem algo que é 

bastante comum e é inerente da condição humana: que é a incapacidade de realização 

plena das suas vontades e desejos. E como ninguém o poeta soube lidar com isso, ora 

brincando com a própria condição, ora revivendo os dias de felicidade da juventude, ora 

simplesmente lamentando o infortúnio do seu destino. O poeta soube dar sua cara aos 

seus versos ao mesmo tempo em conseguia torná-los impessoais e coletivos. 

Quando a Indesejada das gentes chegar  

(Não sei se dura ou caroável), 
Talvez eu tenha medo. 

Talvez sorria, ou diga: 
   - Alô, iniludível!  

O meu dia foi bom, pode a noite descer.  

(A noite com seus sortilégios.)  
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Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, 

A mesa posta, 

Com cada coisa em seu lugar.  

 

Não que Bandeira manifestasse explicitamente um desamor pela vida, mas a 

atitude de espera paciente pelo fim do sofrimento nos faz recobrar os versos finais desse 

poema, onde Manuel, falando da morte – a indesejada das gentes –, diz que quando ela 

chegar poderá encontrá-lo com o campo lavrado, a casa limpa e a mesa posta com cada 

coisa em seu lugar, como sugerem os três últimos versos do poema. 

“Consoada”, construída a partir de um resíduo de 
poema, faz da Morte uma convidada imaginária no espaço 

poético, tematizando a cena de um encontro problemático, a 
que o poeta responde, porém, com a mais completa 

naturalidade. Esta atitude fundamental implica decerto a 

relação com a morte, mas, ao mesmo tempo também, a 
relação com a forma e o estilo do poema, enquanto meio de 

tratar poeticamente o problema. A simples naturalidade, traço 
estilístico da obra toda, surge como resposta existencial e 

solução formal em função, por assim dizer, de um mesmo telos , 
a questão problemática do fim e do sentido. O que se resolve 

na forma poética é um modo de se lidar com a morte, o que 

transforma a poesia numa mediação natural para isto . 

(ARRIGUCCI, 1990, p. 261) 

Essa posição de passividade encontrada em Consoada se assemelha a uma 

encontrada num poema já do final da vida do importante sociólogo Gilberto Freyre em 

que, ao comentar um poema de Heidelber, Freyre pede à amarga morte que lhe chegue 

de maneira gentil: “Eu não chamo a Morte de doce/ Sei que ela é amarga/ O que eu 

digo à amarga morte/ É que venha docemente”. 

 Num dos quadros que melhor representam a bílis negra, Albrecht Dürer, em 

Melancolia I (1514), pinta uma mulher alada que não se importa com o que acontece a 

sua volta. Mesmo que as asas pudessem lhe conduzir a qualquer parte, ela permanece 

inerte numa espécie de atitude conformativa, numa indiferença incomum, à espera de 

algo que redima a própria existência. No caso dos dois poemas, o de Bandeira e o de 

Freyre, a redenção alcançada no final da vida – no caso de Freyre em virtude da velhice, 

no caso de Bandeira em virtude da tuberculose – seria por meio da morte, mediada pelo 

viés da sensibilidade lírica. 
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Embora não tenha sido coroado rei como Saul, Bandeira se viu posto diante de 

uma escolha entre a vida profissional e os interesses pessoais. Escolha a que se viu 

forçado o também herói Aquiles, na Ilíada de Homero. Ao terminar o primeiro ano da 

Faculdade de Arquitetura, em São Paulo, e saber que estava doente, o poeta foi obrigado 

a interromper os estudos e começar um longo tratamento que o acompanharia a vida 

inteira em virtude da tuberculose. Ambas as escolhas, tanto a do herói quanto a do 

poeta, na verdade são falsas opções. A Aquiles, posto que herói, estava condicionada a 

escolha de morrer em combate. Levar uma vida medíocre e morrer naturalmente era 

impensável para alguém da sua condição. Já para Bandeira não havia também outra 

alternativa que não interromper os estudos e todas as demais atividades para lutar pela 

vida. Ao poeta, como se prenunciara na infância, estava destinada a carreira de poeta e, 

diferentemente de Aquiles, uma morte tranquila. Morte amenizada pelo tratamento 

contra a doença que lhe roubou a juventude e a possibilidade de “lutar”. Somado à 

interrupção e o contínuo desligamento entre uma infância feliz em Recife e no Rio e o 

entrar na idade adulta com todos os seus problemas inerentes, viria agora a doença, que 

mais tarde se juntaria à perda de entes queridos, coroar o poeta do Castelo como uma 

figura poeticamente melancólica. O que dizer, por exemplo, de Soneto Inglês n° 1 e 

Soneto Inglês n° 2 publicados em Lira dos Cinquent’anos?  

Aceitar o castigo imerecido, 

Não por fraqueza, mas por altivez. 
No tormento mais fundo o teu gemido 

Trocar um grito de ódio a quem o fez. 

As delicias da carne e pensamento 
Com que o instinto da espécie nos engana 

Sobpor ao gênero sentimento 
De uma afeição mais simplesmente humana. 

Não tremer de esperança nem de espanto, 
Nada pedir, nem desejar, senão 

A coragem de ser um novo santo 

Sem fé num mundo além do mundo. E então, 
Morrer sem uma lágrima que a vida 

Não vale a pena e a dor de ser vivida. 

Ou então desse trecho do Itinerário onde o poeta explica a gestação do seu mais 

conhecido poema Vou-me embora pra Pasárgada:  

Mais de vinte anos depois, quando eu morava só na minha 
casa da Rua do Curvelo, num momento de fundo desânimo, da 

mais aguda sensação de tudo o que eu não tinha feito na 
minha vida por motivo da doença, saltou-me de súbito do 

subconsciente esse grito estapafúrdio: “Vou-me embora p’ra 
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Pasárgada!” Senti na redondilha a primeira célula de um 

poema, e tentei realizá-lo, mas fracassei. Já nesse tempo eu 

não forçava a mão. Abandonei a idéia. Alguns anos depois, em 
idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o 

mesmo desabafo de evasão da “vida besta”. Gosto desse 
poema porque vejo nele, em escorço, toda a minha vida; e 

também porque parece que nele soube transmitir a tantas 
outras pessoas a visão e promessa da minha adolescência – 

essa Pasárgada onde podemos viver pelo sonho o que a vida 

madrasta não nos quis dar. Não sou arquiteto, como meu pai 
desejava, não fiz nenhuma casa, mas reconstruí e “não como 

forma imperfeita neste mundo de aparências”, uma cidade 
ilustre, que hoje não é mais a Pasárgada de Ciro, e sim a 

“minha” Pasárgada. (BANDEIRA, 1984, p. 97)  

Como se percebe nos trechos destacados, os períodos de melancolia em que o 

poeta se encontrava não eram poucos. A figura do poeta era constantemente revisitada 

pelo sentimento de pesar ou de desengano pela vida. Isso me parece bastante claro no 

pequeno documentário chamado O Habitante de Pasárgada, presente no DVD 

Encontro Marcado com o Cinema de Fernando Sabino e David Neves . Nele, a rotina 

solitária do poeta é desvendada pelas câmeras e vai mostrando os hábitos que Bandeira 

tinha no dia a dia, tudo melancolicamente reforçado pelo charme de um vídeo em preto 

e branco. 

Nesse ponto, retomo um pouco a concepção clássica de melancolia para fazer 

uma breve comparação. Se para Hipócrates a teoria dos humores é determinante no 

aparecimento da melancolia, para Aristóteles ela seria resultado de uma predisposição 

biológica do corpo. A melancolia deixa de ser uma doença e passa a fazer parte do 

organismo, tornando-se natural e fazendo parte do seu ethos. A melancolia passa a ser 

uma “condição da genialidade, do pensamento, da filosofia e da literatura [...].  

Depressão e criação ficam indissociáveis; o homem triste é também o homem profundo, 

a alegria é superficial” (PERES, 2003 p.15). Nesse ponto, talvez seja particularmente 

importante ressaltar a associação entre o tema romântico, a poesia bandeiriana e a 

melancolia. Notadamente um poeta com características românticas e de versos 

tradicionais em alguns dos seus trabalhos, nos primeiros livros – A Cinza das Horas 

(1917), Carnaval (1919) e Ritmo Dissoluto (1924) – é bastante evidente a herança de 

uma poesia tradicional no seu estilo. Livros que serviram de experiência poética para 

Bandeira, levaram-no a amadurecer e, nas próprias palavras, alcançar a completa 

liberdade de movimento em Libertinagem (1930). Como não pretendo me alongar no 

tema da melancolia no Romantismo especificamente, coloco aqui uma referência 
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interessante a respeito do pensamento romântico sobre o tema. Nas palavras de 

Leopardi, expressivo poeta italiano de tom melancólico em suas obras, a melancolia era 

uma forma de sentimento nobre. 

A melancolia é, de qualquer maneira, o mais sublime dos 

sentimentos humanos. (...) Considerar a imensidão 
incomensurável do espaço, o número e a grandeza 

maravilhosa dos mundos, e perceber que tudo isso é pequeno, 
até minúsculo em comparação com a capacidade de nossa 

alma; imaginar o número infinito de mundos e o universo sem 
fim e sentir que nosso espírito e nosso desejo é ainda mais 

vasto que o universo; proclamar sem cessar a insuficiência e o 

nada de todas as coisas, sofrer privações e desejos, e em 
conseqüência a melancolia, isso é o que me parece ser a 

marca mais evidente da grandeza e da nobreza da natureza 
humana.”(Leopardi, apud Biedermann, 1972, p.118-120)”. 

(GINZBURG, 2001, p. 107) 

Quando consideramos a melancolia como sentimento, automaticamente somos 

remetidos às palavras de Denílson Lopes, que, como mostrado, prefere percebê-la como 

uma ambiguidade, algo indefinido que estaria mais próximo da sensibilidade. Estamos 

diante, portanto, de duas categorias diferentes para a percepção da melancolia. Enquanto 

Denílson prefere destacá-la da estrutura dos sentimentos, Leopardi a insere nesse quadro 

e ainda a eleva ao posto de mais nobre de todos. A partir disso, caminho para a noção de 

que Bandeira se aproxima da noção Romântica – considerada por Leopardi – de 

melancolia por estar ligado a ela como sentimento e também consegue explorá-la como 

sensibilidade, de acordo com as palavras de Lopes, estando mais próximo do ideal 

Modernista. Procurarei explicar essas ambiguidades nas sequências a seguir, quando 

tratarei da melancolia em dois momentos diferentes a partir da poesia bandeiriana.  

Que é de ti, melancolia?... 

Apresentando-se um poeta bastante subjetivo nas primeiras obras, Bandeira 

publica trabalhos repletos de sofrimento, desengano, melancolia, havendo no que 

podemos chamar de primeira fase – que abrange essas três primeiras obras – o 

predomínio da estética e de temas de origem simbolista. As primeiras palavras do livro 

de Júlia Kristeva, Sol Negro depressão e melancolia, ao anunciar a jornada que faria ao 

longo do livro, parecem bastante significativas para pensar no poeta durante o período 

que vai do seu adoecimento até a publicação de O Ritmo Dissoluto, que foi para 

Bandeira a obra de transição entre aquilo que chamamos de primeira fase e as demais. 
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Segundo a psicanalista, escrever sobre a melancolia só faria sentido se o escrito vem da 

própria melancolia, um abismo de tristeza, uma dor incomunicável que faz perder o 

gosto por qualquer palavra, ato e a própria vida (KRISTEVA, 1989, p.11).  

 Em A Cinza das Horas, por exemplo, a primeira poesia, de título Epígrafe, abre 

o livro em um tom completamente melancólico. Denotando certa ambiguidade, 

Epígrafe pode significar tanto o início de um livro ou até mesmo poema, conferindo-lhe 

apoio temático da obra que virá, quanto as palavras grafadas nas lápides das sepulturas. 

Se pensarmos que por um lado o poema introdutor da obra serve de resumo para os 

outros que se seguem no livro, pode-se deduzir que os demais textos seguirão a mesma 

linha. No Itinerário, Bandeira, ao falar do seu primeiro livro confessa que quase lhe deu 

o título de Poemetos Melancólicos. O poeta ainda diz: 

A Cinza das Horas  não continha tudo que eu havia escrito até 
1917, data da publicação. Fizera eu uma escolha, preferindo os 

poemas que me pareciam ligados pela mesma tonalidade de 
sentimento, pelas mesmas intenções de fatura. [...] Nada tenho 

para dizer desses versos, senão que ainda me parecem hoje, 
como me pareciam então, não transcender a minha experiência 

pessoal, como se fossem simples queixumes de um doente 

desenganado. (BANDEIRA, 1984, p.57) 

O poema se inicia com uma espécie de pequena história da má fortuna de 

Bandeira. 

Sou bem nascido. Menino, 

Fui, como os demais, feliz. 

Depois, veio o mau destino 

E fez de mim o que quis. 

Movido pela sensibilidade, o sujeito lírico a seguir enuncia a série de desenganos 

e infortúnios que o “mau gênio da vida” lhe destinou.  

Veio o mau gênio da vida, 

Rompeu em meu coração, 
Levou tudo de vencida, 

Rugiu como um furacão, 
 

Turbou, partiu, abateu, 

Queimou sem razão nem dó - 
Ah, que dor! 

Magoado e só, 
- Só! - meu coração ardeu. 

 
Ardeu em gritos dementes 
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Na sua paixão sombria... 

E dessas horas ardentes  

Ficou esta cinza fria. 
 

- Esta pouca cinza fria. 

Percebe-se pela escolha lexical e pela seguinte organização da cena que as palavras 

fazem parte do campo semântico comum à melancolia ou a um sujeito que vive um 

estado de espírito abatido, provocado provavelmente pelo mal psíquico: o mau gênio da 

vida, o destino rompe, leva tudo, turba, parte, abate, queima, causa dor e mágoa. E na 

paixão sombria que resta, fica a cinza fria das horas de quem espera e faz versos como 

única solução para iludir-se e “não viver inteiramente ocioso” (BANDEIRA, 1984, 

p.58). Foi na arte que o poeta viu um porto de águas tranquilas, como vimos em À 

sombra das araucárias: “A arte é uma fada que transmuta/E transfigura o mau destino”. 

 E foi fazendo “versos como quem morre” que Bandeira enganava a ociosidade e 

a si próprio. Escrito do período de descoberta da doença até 1917, não é de se estranhar 

que o livro tenha esse tom lúgubre em virtude de ser, provavelmente, um período de 

processamento das perdas que o poeta vinha acumulando durante esses anos. Ainda 

segundo Julia Kristeva, 

A criação estética e notadamente literária, mas também o 

discurso religioso na sua essência imaginária, ficcional, 
propõem um dispositivo cuja economia prosódica, a 

dramaturgia dos personagens e o simbolismo implícito são uma 

representação semiológica muito fiel da luta do sujeito com o 

desmoronamento simbólico (KRISTEVA, 1989, p.30)  

Desmoronamento simbólico que parece se evidenciar num outro poema de tom 

trágico chamado Assim a vida nos afeiçoa, onde a alma ansiosa chama pela morte, o 

grande bem. Só ela seria capaz de libertar o eu-lírico do poeta da vida que requinta em 

ser cruel. Percebe-se, portanto, todo esse movimento de renúncia, de negação ou de 

maledicência à vida, isso porque viver para o poeta já não era mais uma coisa normal. 

Levantar todos os dias e se privar de atitudes normais, que fugiam à sua rotina de 

quando ainda era saudável, certamente lhe causava um grande pesar ao ponto de em 

Desesperança, outro poema de seu primeiro livro, o poeta escrever: - Ah, como dói 

viver quando falta a esperança. Apesar de tudo isso, ao final do livro o poeta já dá 

indícios de que precisaria se conformar com a sua situação e considerar a possibilidade 

de conviver ao lado da morte. Ainda que pudesse morrer a qualquer momento, a 
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possibilidade de viver passaria a ser uma constante companheira. A esperança da vida 

conviveria com a desesperança da morte. Com Renúncia, Bandeira termina o seu 

primeiro livro numa poesia que já começa a indicar mudanças e uma certa atitude 

conformista em relação à sua condição, mesmo tendo sido escrita num período muito 

próximo ao adoecimento – em 1906, já em Teresópolis, parece-me simbólico que o 

poeta tenha escolhido tal poema para encerrar a sua primeira composição. 

Só a dor enobrece e é grande e é pura 

Aprende a amá-la que a amarás um dia 
Então ela será tua alegria. 

E será, ela só tua ventura. 

[...] 

Encerra em ti tua tristeza inteira  

pede humildemente que a faça  

Tua doce e constante companheira.  

 

O meu carnaval sem nenhuma alegria!... 

 

 Carnaval, publicado em 1919, já começa a apresentar certa mudança de 

perspectiva por parte do poeta, mas ainda conserva descontentamento na expressão do 

“ser interior” – mesmo quando ele próprio afirma não apresentar unidade. Na obra que 

remata o livro, o poeta indica a sua inspiração para compor o livro. A poesia Epílogo, 

segundo Bandeira, mostra a sua inclinação musical e a influência que ela exerce sobre 

sua vida e suas obras: “Não há nada no mundo que eu goste mais do que música; Sinto 

que na música é que conseguiria exprimir-me completamente” (BANDEIRA, 1984, 

p.49)
7
. Apesar de o poeta tentar escrever versos ruidosos, o que prevalece ainda são os 

versos de lamento: 

O meu Carnaval começava ruidosamente, como o de 

Schumann, mas foi me saindo tão triste e mofino, que em vez 
de acabar com uma galharda marcha contra filisteus, terminou 

chochamente “not with a bang but with a whimper” 

(BANDEIRA, 1984, p. 60) 

                                                   
7
 No terceiro capítulo tratarei da relação do poeta com a música erudita e popular. Bandeira, 

apesar de doente, teve uma vida social bastante intensa, o que possibilitou conhecer algumas 
figuras importantes para a nossa cultura musical.  
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E isso podemos ver na poesia citada anteriormente. O poeta anuncia que, mesmo 

tentando, é incapaz de compor algo que não fosse melancólico: 

Eu quis um dia, como Schumann, compor 

Um carnaval todo subjetivo: 
Um carnaval em que só o motivo 

Fosse o meu próprio ser interior...  

 
Quando acabei – a diferença que havia! 

O de Schumann é um poema cheio de amor,  
E de frescura, e de mocidade... 

E o meu tinha a morta mortacor 
Da senilidade e da amargura... 

- O meu Carnaval sem nenhuma alegria!...  
 

Mesmo com todo o desencanto, o livro apresenta ainda outros poemas que 

destoam de certa forma da tônica melancólica desse último citado e, sobretudo, do 

primeiro livro. Pode-se perceber certo distanciamento da realidade vivida pelo poeta na 

sua primeira obra, ainda que a morte de certos personagens importantes para a sua vida 

continuasse a rondá-lo, como foi o caso da irmã. O livro segue entre poemas de gozo, 

como Bacanal – Quero beber! Cantar asneiras... – e canções das lágrimas de Pierrot, 

há ainda espaço para os famosos Os Sapos e Debussy, que já indicam uma marcada 

transição que vai se evidenciar no próximo livro, O Ritmo Dissoluto, mas que se 

concretiza apenas em Libertinagem. 

 

Eu já tomei tristeza, hoje tomo alegria... 

 

No livro de 1930, o poeta já está profundamente mergulhado no ideário 

modernista. À medida que ia aprofundando-se na técnica e conseguindo liberdade de 

movimento por meio dos versos livres, Bandeira ia se despersonalizando na sua poesia. 

Não à toa, é a partir de Libertinagem que percebe-se um distanciamento do subjetivismo 

encontrado nas três primeiras obras e uma mudança de perspectiva encontrada no que 

diz respeito à melancolia. Se a imagem encontrada em boa parte dos primeiros poemas é 

a de alguém impossibilitado de viver e que aguarda a morte como única solução 

derradeira, a partir de Libertinagem o poeta começou a apresentar o que podemos 

chamar de melancolia afirmativa (PADILHA, 2007). Introduziremos brevemente o seu 

conceito agora para explicá-lo com mais profundidade nas páginas que se seguem.  
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Publicado em 2007, Expedições, Ficções: sob o signo da melancolia , é o 

resultado da tese de doutorado da professora da UFES Fabíola Padilha. Nele a 

pesquisadora aborda a melancolia a partir de uma trajetória histórica e com diferentes 

enfoques. Partindo da sua história até chegar a sua capacidade produtiva na arte – mais 

especificamente a literatura -, Padilha tem como referenciais teóricos Aristóteles, Freud, 

Benjamin, Derrida, entre outros. Por ora, parece-me interessante ressaltar que a escritora 

busca referenciais que expliquem certa ambivalência da melancolia. Deixando de lado o 

perfil negativo e improdutivo da melancolia, a autora busca teóricos e exemplos de 

abordagem que permitam ver a evidência de uma rentabilidade no espírito melancólico, 

de se retirar daquilo que não parece ser produtivo algo que seja digno de uma afeição 

mais profunda. 

Se de um lado a melancolia exibe o vazio deixado pelo objeto 
perdido, por outro trata de colmatar esse espaço lacunar, 
consciente de ser essa uma tarefa infindável. Daí ser a afecção 

intelectualmente produtiva, nas palavras de Moser. Daí ser a 
melancolia afirmativa, em nossas palavras. (PADILHA, 2007, 

p.128) 

Nesse ponto podemos perceber uma certa linha de evolução naquilo que vem se 

desenhando ao longo do capítulo. Entendermos a melancolia como ambiguidade é 

importante para entendermos a maneira como Manuel Bandeira lida com essa 

sensibilidade, nas palavras de Denílson Lopes, ou sentimento, nas palavras de Leopardi. 

É então que entra a noção de melancolia afirmativa, que vai ser melhor explicada mais a 

frente. 

Mário de Andrade, ao falar da obra, afirma que Libertinagem seria o livro de 

cristalização da poesia bandeiriana, já que confirmava a sua psicologia, sendo ele o livro 

mais Manuel Bandeira dos que o poeta já havia publicado (ANDRADE apud 

BANDEIRA, 1974, p.199). Mário afirma isso porque percebe na obra uma aproximação 

entre os poemas e o seu autor, certa semelhança, inclusive, física: “a rítmica dele 

acabou se parecendo com o físico de Manuel Bandeira. Raro uma doçura franca de 

movimento.” (BANDEIRA, 1974, p. 200) Ainda citando Mário, ao falar de algumas 

obras dentro de Libertinagem, o poeta afirma também:  

 

As melhores obras do poeta, “Andorinha”, “O Anjo da Guarda”, 

“A Virgem Maria”, “Evocação do Recife”, “Teresa”, “Noturno da 
Rua da Lapa”, pra citar apenas o Libertinagem, são as poesias 

em que por mais pessoais que sejam assuntos e detalhes, 
mais o poeta se despersonaliza, mais é toda a gente e menos 
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é caracteristicamente ritmado (ANDRADE apud BANDEIRA, 

1974, p.201) 

 
 

Essa dualidade é interessante. Ao mesmo tempo que a poesia bandeiriana em 

Libertinagem se parece fisicamente com ele, se afasta de certo hermetismo presente nas 

suas primeiras obras. A doçura rítmica, a clareza e a limpidez dos versos do poeta 

remetem à sua própria figura, “lembra esses amantes bem casados que depois de tanta 

convivência acabam se parecendo fisicamente um com o outro” (ANDRADE apud 

BANDEIRA, 1974, p. 200). No entanto, ao mesmo tempo ele consegue se 

despersonalizar de tal maneira que poemas como “Evocação do Recife” e “Dia de 

Finados” materializam uma vivência comum a todos de um lugar mítico de qualquer 

infância, de uma família,  de seus personagens queridos, bem como as suas perdas ao 

longo da vida. Essa dualidade é percebida por Mário e retratada no artigo, onde o 

também poeta chega a afirmar sobre uma luta permanente  entre uma essência intratável 

do indivíduo e o lírico que existe nele. 

Essa luta permanente me parece bastante clara quando também é analisada sob o 

prisma da melancolia e de uma nova atitude a respeito dela. Partindo disso que começo 

a analisar mais profundamente a obra do poeta a partir dessa perspectiva e mais 

especificamente a partir do poema que abre Libertinagem. Pieter Bruegel, artista do 

século XVI, em obra de destaque chamada O combate do Carnaval com a Quaresma, 

retratou uma cena peculiar. No quadro de 1539, o artista reproduz uma aldeia que 

comemora o fim da Quaresma. Na obra, acontece um embate, como o próprio título 

sugere, entre a efusão do Carnaval e o rito religioso quaresmal, que incluía privações, 

como o jejum e a abstinência sexual.  Entres as figuras que representam o Carnaval 

percebemos a alegria, o excesso, o riso, a festa, a fantasia. Tudo aquilo que se opõe ao 

período da Quaresma, que é representado por figuras mais austeras e melancólicas. As 

duas principais figuras que sintetizam essas ideias, e principalmente a oposição entre 

elas, são o gordo e a mulher abatida. Enquanto o gordo está montado num barril de 

bebida, carrega um espeto de carne e é empurrado por duas figuras fantasiadas, a mulher 

magra e pálida é puxada por dois religiosos enquanto carrega um remo na mão, uma 

figura extremamente melancólica. Ambos estão frente a frente. Da posição que se 

encontram, parecem prestes a duelas. Do lado da figura burlesca do homem gordo há o 

riso, a festa, a fartura, pessoas fantasiadas e tocando instrumentos. Enquanto do lado da 

mulher esquálida há a tristeza aparente, figuras doentes, uma mulher pedindo esmola e a 
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figura da morte representada pelos fiéis que estão na igreja para adorar o Cristo morto. 

Dessa forma, em que sentido a descrição feita do quadro de Bruegel pode se relacionar 

com a empreitada sobre Bandeira? Simples, aparentemente. Invoco a comparação para 

relacionar o período que corresponde à primeira fase do poeta e aquilo que podemos 

chamar de segunda fase. Se, como vimos, o poeta precisou passar por um período 

melancólico na sua poesia, onde a invocação de figuras que diziam respeito à 

melancolia eram constantemente inseridas na sua obra, a partir de Libertinagem 

constata-se uma mudança não só na sua concepção de poesia, mas também na visão de 

Bandeira sobre a doença e na  autoimagem construída. 

A poesia que retratava a vida como uma inimiga dura, como verificamos nos 

versos do poema Felicidade, publicado em O Ritmo Dissoluto, dava cada vez mais 

espaço a uma imagem não mais caroável, como o próprio poeta diz em Consoada, mas 

sim despreocupada e irônica por parte do poeta. 

 
A doce tarde morte. E tão mansa 
Ela esmorece, 

Tão lentamente no céu de prece,  
Que assim parece, toda repouso, 
Como um suspiro de extinto gozo 
De uma profunda, longa esperança 
Que, enfim cumprida, morre, descansa... 
 

E enquanto a mansa tarde agoniza,  
Por entre a névoa fria do mar 
Toda a minhalma foge da brisa: 
Tenho vontade de me matar! 
 
Oh, ter vontade de se matar... 

Bem sei que é cousa que não e diz. 
Que mais a vida pode me dar? 
Sou tão feliz!... 
- Vem noite mansa... 

 

 Perceba-se nessa pequena e última estrofe uma ironia entre o título e os versos, 

mas ressalto aqui justamente a mudança também temática e a mudança no tratamento 

desse recurso. Outros poemas semelhantes aparecerão em obras posteriores a 

Libertinagem, como em Preparação para a morte, Vontade de Morrer e Canção para a 

minha morte, todas presentes em Estrela da Tarde, publicado em 1960. O que pretendo 

destacar acentuando essa mudança é que o poeta incorpora no seu repertório uma 

nuance não só estilística, mas temática também. É a ironia, antes também presente, que 
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aparecerá constantemente de forma mais elaborada, bem como a construção sobre si 

muda ou a imagem da morte.  Era Bandeira adentrando no lirismo dos loucos, dos 

bêbados e dos clowns de Shakespeare. Em Não sei dançar, por exemplo, temos algumas 

estrofes peculiares. 

 

Uns tomam éter, outros cocaína. 

Eu já tomei tristeza, hoje tomo alegria. 
Tenho todos os motivos menos um de ser triste.  

Mas o cálculo das probabilidades é uma pilhéria...  
Abaixo Amiel! 

Eu nunca lerei o diário de Maria Bashkirtseff  
 

Certamente uma alegria tão ilusória e passageira quanto a provocada pelo uso 

das drogas, fazendo com que os estados de exaltação sejam alternados com estados de 

tristeza: “E por isso sinto como ninguém o ritmo do jazz-band”. A referência ao estilo 

musical não é à toa: o Jazz é conhecido não só pelo improviso, mas pela síncope, 

alternando notas fracas em período mais longo e logo em seguida notas mais fortes em 

períodos mais curtos. Semelhante ao Jazz, podemos comparar essa cadência não só à 

forma como o poeta criava, mas também aos períodos de alternância entre tristeza e 

alegria na sua vida e obra.  

 

Uns tomam éter, outros cocaína. 
Eu tomo alegria! 

Eis aí porque vim assistir a este baile de terça-feira gorda 
 

A terça-feira gorda remete-nos ao personagem da obra de Bruegel, representa o 

excesso, a festividade. O poeta está num baile do último dia de Carnaval, às portas do 

período de privação, da Quarta-feira de Cinzas, período que inaugura a Quaresma, no 

entanto é um personagem que destoa dos demais, já que se coloca na posição de 

observador por não saber dançar, como sugere o título do poema. Ironicamente ele se 

põe a observar todos e reparar as contradições da cena, as pessoas que festejam sem se 

importar com “a moléstia de Chagas” ou se lembrar da política. A falsa alegria de que o 

poeta também bebe, mas que, no entanto, o faz conscientemente. 

Voltando ainda rapidamente à obra de Scliar, o escritor afirma que no passado o 

antídoto espiritual contra a melancolia para que o ar do tempo não se tornasse 

inespirável era o entusiasmo (SCLIAR, 2003, p.106). É particularmente interessante e 

poética essa ideia, já que o tuberculoso Bandeira recorreu a ares mais puros para tratar-

se de sua doença em asilos no interior do Rio ou na Suíça, por exemplo, e ainda, 
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segundo Sontag, “uma doença nos pulmões é, metaforicamente, uma doença da alma” 

(SONTAG, 2007, p.22). O entusiasmo é resultado, etimologicamente falando, de um 

sopro, de uma inspiração divina. O entusiasmado sofre, portanto, uma exaltação fora do 

comum, demonstrando uma alegria que não condiz com a realidade. A melancolia, uma 

doença que afeta o estado de espírito do doente, precisa ser combatida com uma infusão 

de vitalidade na alma do já doente da alma, o tuberculoso Bandeira. 

Ainda que a tuberculose tivesse sido romantizada num passado não muito 

distante de Bandeira, onde o doente era tido como um ser distinto, sexy e a doença era 

um dos mecanismos responsáveis por promover essa imagem, é o que diz Sontag. 

 

"Mas, por incrível que pareça, longe de me tornar feia, 
isso me dá um ar de langor que me cai muito bem." O 

que antes era um modismo para aristocráticas femmes 
fatales e para jovens aspirantes a artistas tornou-se, por 

fim, o domínio da moda em si. . A moda das mulheres do 

século XX (com seu culto à magreza) constitui o ultimo 
baluarte das metáforas associadas à romantização da 

tuberculose em fins do século XVIII e princípios do século 
XIX. 

Muitas atitudes eróticas e literárias conhecidas como 
"tormento romântico" derivam da tuberculose e de suas 

transformações através da metáfora. O tormento tornou-

se romântico numa visão estilizada dos sintomas 
preliminares da doença (por exemplo, a fraqueza é 

transformada em langor) e o tormento autêntico foi 
simplesmente eliminado. Moças abatidas, de peito 

cavado, e rapazes pálidos e raquíticos competiam entre 
si como casos, incapacitante e de fato terrível. (SONTAG, 

2007, p. 31) 
 

No entanto, o poeta recusava essa visão – voltemos à estrofe do último poema 

em que o eu-lírico se recusa a ler o diário de Maria Bashkirtseff, morta aos vinte e quatro 

anos pela tuberculose e que afirmava aparentar um ar sensual. É bem verdade que Bandeira 

estava relativamente distante da realidade relatada no trecho da obra de Sontag, mas é 

preciso ressaltar a recusa desse ar nobiliárquico que a doença poderia lhe conferir foi 

combatida com a imagem que Bandeira passou a construir de si na sua poesia através da 

autoironia.  

 

A melancolia pode ter razões nobres. O riso, nem tanto. 

Filósofos e médicos concordam: toda vez que rimos estamos 
desprezando alguém, estamos zombando de alguém. O que 

não nos poupa: como dizia Joubert, o riso não está 
completamente desconectado da tristeza. [...] O sorriso 

também é expressão de melancolia, de ironia, de resistência 
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contra o desespero. O agridoce humor judaico provoca o 

sorriso, não riso. O sorriso é silencioso, contido; o riso é 

ruidoso. Sob forma de gargalhada, sacode a pessoa (“sacudido 
de riso” é uma expressão ainda usada). Pois era recomendado 

como remédio contra a melancolia: tratava-se de sacudir o 
melancólico, de arrancá-lo a sua passiva e irritante imobilidade 

(SCLIAR, 2003, p. 112-113) 
´ 

E é a partir daí que começa a se desenhar aquilo que anunciamos no início desse 

item que tratamos: a melancolia afirmativa, aquela que vem da consciência autocrítica 

do autor e por vezes está cercada de ironia. Segundo Fabíola Padilha, ao melancólico 

cabe a tarefa de liberar o passado de uma imposição totalizante e redutora, e esse resgate 

das ruínas do passado restauram e tiram-nas da inércia. Isso é responsável pela 

germinação de algo positivo dentro do espírito melancólico (PADILHA, 2007, p.26).  

Essa perspectiva estabelece o ponto de partida para o que 
propomos chamar aqui de melancolia afirmativa, A noção de 

melancolia afirmativa, por nós defendida, filia-se a esse 
impulso restaurador, que abre um campo infinito de 

possibilidades de se repensar a nossa própria condição 

histórica, em termos não deterministas. Não pretendemos, com 
esse sinal adjacente, que suplementa o termo melancolia, 

aderir a um regime de oposições que conferiria à afecção um 
“valor de verdade”, atribuindo-lhe uma qualidade essencial. A 

afirmatividade anexada constitui um expediente diferencial, que 
faz a melancolia distanciar-se da pecha de pessimista, 

depressiva, mórbida – designações comumente recrutadas 
para recortarem um certo estereótipo da afecção. Tampouco 

aspiramos à instauração de um conceito que circunscreveria o 

que denominamos de melancolia afirmativa. A emergência da 
afecção, neste caso, traduz um “efeito da falta”, desdobrado na 

escrita, não constituindo um dispositivo categorial externo e 
preexistente, tanto ao ato de ler como ao de escrever. 

(PADILHA, 2007, p.26) 

E foi restaurando o passado, atribuindo-lhe uma esfera mítica – como em 

Evocação do Recife, Cabedelo, Camelôs, entre outros – e conseguindo viver o outro 

lado da melancolia que Bandeira traduziu esse “efeito da falta” na escrita. A respeito 

disso, podemos citar alguns poemas de outros livros, como Auto-retrato, publicado 

apenas em 1948 na obra Mafuá Malungo, onde o poeta desconstrói a própria imagem de 

forma jocosa para brincar a sua condição de doente. 

Provinciano que nunca soube 
Escolher bem uma gravata; 

Pernambucano a quem repugna 

A faca do pernambucano; 
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Poeta ruim que na arte da prosa 

Envelheceu na infância da arte, 

E até mesmo escrevendo crônicas 
Ficou cronista de província; 

Arquiteto falhado, músico 
Falhado (engoliu um dia 

Um piano, mas o teclado 
Ficou de fora); sem família, 

Religião ou filosofia; 

Mal tendo a inquietação de espírito 
Que vem do sobrenatural, 

E em matéria de profissão 
Um tís ico profissional. 
 

O auto-retrato se inicia com o poeta se autodenominando um provinciano que 

não sabe escolher uma gravata, item do vestuário masculino que impõe formalidade e 

indica um status social distinto. Bem como, apesar de pernambucano, repugna a faca 

que caracteriza o homem do seu estado natal. Mais adiante Bandeira faz uso de uma 

expressão semelhante à que costumava utilizar para si: poeta ruim. Por tratar de coisas 

do cotidiano, portanto coisas menores, o mesmo afirmava ser um “poeta menor”. 

Mesmo nas crônicas, gênero aparentemente considerado de menor status pelo sujeito-

lírico, o poeta se mostra  fracassado, assim como com as carreiras de arquiteto e músico. 

Há ainda a referência às características físicas, onde o poeta afirma ter engolido um 

piano e as teclas terem ficado para fora. Àquela altura tendo perdido a família e toda 

esperança, sem inquietação de espírito, religião, filosofia ou qualquer auxílio que venha 

do sobrenatural, ao poeta restava apenas a aceitação de sua condição de tísico, a única 

matéria que o poeta conseguiu ser um profissional na sua visão autoirônica construída 

na poesia.  

A partir dessa autoconstrução, onde se pode chegar e o que podemos pensar a 

respeito da imagem que o poeta fez de si? Se nas primeiras obras e na sua autobiografia 

prevaleceu esse movimento em torno de um luto não realizado, naquilo que podemos 

chamar de outra fase de sua poesia já percebemos um poeta que sabe lidar com as 

perdas que a vida lhe deu e, sobretudo, soube trabalhar poeticamente com elas em seu 

favor. Em um artigo intitulado Melancolia da Desconstrução, a respeito do trabalho do 

luto na obra de Derrida, Jacob Rogozinski nos adverte sobre o relevamento do luto para 

o filósofo francês. Analisando um gesto de negação do objeto morto, Derrida encontra 

semelhança com aquilo que Hegel chamava de Aufhebung – expressão que vem de 

aufheben e pode significar tanto levantar, erguer ou tirar, descartar, suprimir –, 

traduzindo a palavra por relever (relevar) na língua francesa. Acontece que o termo 
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também denota certa ambigüidade, já que relever pode significar tanto o ato de trocar, 

quanto o de tirar e é esse relevamento dialético que Derrida aproxima com o trabalho 

do luto. 

Porque o relevamento é sempre relevamento da morte: ele 
“suprime a supressão pura e simples, a morte sem frase, a 

morte sem nome” (DERRIDA, 1974, p. 155); ele assegura a 
vitória da vida sobre esta “negação abstrata” que é a morte. 

Seu sentido se decide naquele duelo mortal em que cada 
consciência se confronta com a outra, no momento em que o 

vencedor opta por não matar o vencido, por deixá-lo viver para 

fazer dele seu escravo, de negá-lo como livre consciência de 
si, conservando-o a seu serviço. O relevamento é a experiência 

dessa sobrevivência: é a “amortização da morte”, seu 
investimento especulativo na economia da vida; ele trabalha 

“para amortizar o custo absoluto, para dar um sentido à morte, 
para cegar-se ao mesmo tempo no sem- fundo do sem-sentido” 

(DERRIDA, 1967, p. 378). (ROGOZINSK) 
 

Esse novo sentido dado à morte simbólica que a doença trouxe a Bandeira 

passou a ser feito pela redefinição da maneira de estar doente, de encarar a doença e de 

como revidar através da poesia. Como vimos nos poemas apresentados nesse subtítulo, 

o poeta soube – nas palavras de Mário de Andrade citadas no início – ser toda gente e se 

despersonalizar. Claro que Mário, ao falar dessa despersonalização, referia-se ao fato de 

o poeta conseguir transmitir, através de emoções de cunho pessoal, um sentimento que 

alcançava uma dimensão coletiva. Aproprio-me dessa citação para invocar não só uma 

obra cada vez mais impessoal, mas também para fazer referência à despersonalização 

que produz a caricatura, que apesar de manter certas características da aparência do 

indivíduo, acaba por deformá-lo para acentuar determinados traços grotescos. E é esse o 

ponto caricatural que Bandeira encontra na poesia para subverter o luto da melancolia e 

dar um toque de ironia à sua obra. 

Voltemos ao livro Libertinagem para falar sobre essa reconfiguração. Como foi 

afirmado, o livro é paradigmático não só na nova constituição do fazer poético de 

Bandeira dentro dos moldes do modernismo, mas também para o encontro desse novo
8
 

Bandeira e o seu modo de se relacionar com as gradativas perdas da vida. Pneumotórax, 

por exemplo, pode servir como norte para percebermos que o poeta passou a enxergar a 

doença não só na vida, mas também na poesia de modo bem diferente. Em duas 

                                                   
8 É preciso deixar c laro que o poeta não abandona totalmente um fazer poético melancólico 
como foi visto nas primeiras obras e nas primeiras análises, mas inaugura em Libertinagem essa 

nova visão, posto que ainda nessa obra é possível encontrar textos com certa semelhança 
àqueles mencionados anteriormente.  
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crônicas do livro Andorinha, Andorinha o poeta se refere ao momento que adoeceu. Na 

primeira, intitulada Minha adolescência, o poeta afirma:  

 
A história da minha adolescência é a história da minha doença. 

Adoeci aos dezoito anos quando estava fazendo o curso de 

engenheiro-arquiteto da Escola Politécnica de São Paulo. A 
moléstia não me chegou sorrateiramente, como costuma fazer,  

com emagrecimento, febrinha, um pouco de tosse, não: caiu 
sobre mim de supetão e com toda a violência, como uma 

machadada de Brucutu. Durante meses, fiquei entre a vida e a 
morte. Tive de abandonar para sempre os estudos 

(BANDEIRA, 1974, p.663). 
 

O que se percebe pelo trecho é que a doença chegou de forma repentina para o 

poeta, causando um impacto tamanho como uma “machadada de Brucutu”. Não houve 

um período de adaptação ou de conformação para se perceber doente. A transição entre 

a adolescência e a vida adulta, a saúde e a doença foi feita de modo abrupto. Em outro 

trecho Bandeira continua: 

 
Como consegui com os anos levantar-me desse abismo de 

padecimentos e tristezas é coisa que me parece a mim e aos 
que me conheceram então um verdadeiro milagre. Aos trinta e 

um anos, ao editar o meu primeiro livro de versos, A Cinza das 

Horas, era praticamente um inválido. Publicando-o, não tinha 
de todo a intenção de iniciar uma carreira literária. Aquilo era 

antes o meu testamento - um testamento da minha 
adolescência. Mas os estímulos que recebi fizeram-me persistir 

nesta atividade poética, que eu exercia mais como um simples 
desabafo dos meus desgostos íntimos, da minha forçada 

ociosidade (BANDEIRA, 1974, p.663).  
 

Esse segundo trecho é importante não só para mostrar a situação em que o poeta 

se encontrou logo após adoecer – um abismo – e considerar que sairia dele apenas por 

um milagre, mas por mostrar também que A Cinza das Horas foi um livro “testamental” 

– sacramentando a ideia mencionada no início a respeito da relação do sentimento da 

obra com a poesia Epígrafe, que abre a primeira publicação –, ou seja, fazendo perceber 

que a poesia para Bandeira era a simples expressão de desgostos íntimos para escapar da 

ociosidade, coisa que de fato vai mudando com o tempo até chegar ao ponto que 

mencionamos. Em carta a Ribeiro Couto encontramos a seguinte afirmação: 

 
Achei todavia errado você dizer que a minha poesia 

ultimamente é um esforço desesperado para me exprimir de 

maneira diferente. Isso não, irmãozinho. Esforço desesperado 
para sentir diferente, para esquecer a velha maneira de sofrer, 
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isso sim pode ser. Um pudor que eu não tinha da minha 

tuberculose...  (BANDEIRA apud PORTO, 2000) 
 

É com esse esforço para se sentir diferente que o poeta publica Pneumotórax, 

onde explora a sua própria doença de maneira bastante irônica. Diferentemente da 

crônica, o poema dá a entender uma evolução gradual dos sintomas da doença o que faz 

ser necessário a chamada de um médico para avaliar o estado clínico do paciente. 

 

Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos.  
A vida inteira que podia ter sido e não foi.  

Tosse, tosse, tosse.  
 

Mandou chamar o médico:  

 
- Diga trinta e três.  

- Trinta e três... trinta e três... trinta e três...  
- Respire.  

...............................................................  
 

Percebe-se nesse primeiro fragmento que a estrutura do poema é montada de 

acordo com o gênero dramático. Há a presença de um narrador que anuncia um 

personagem doente e em virtude disso foi chamado um médico. Após um breve exame 

vem o diagnóstico preocupante e a pergunta do paciente a respeito de um possível 

tratamento: 

- O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o 
pulmão  

    [direito infiltrado 
- Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? 
 

Talvez essa última parte seja a mais importante para a sequência do poema. Ao 

anunciar a única alternativa a que o paciente poderia recorrer, há uma quebra naquilo 

que se espera do papel do médico. Em vez de recomendar repouso ou um tratamento 

convencional da época, o médico diz, em outras palavras, que não há esperanças para o 

paciente a não ser se conformar e dançar um tango argentino.  

 

- Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.  
 

O drama que se desenhou nos primeiros versos do poema tem seu ritmo 

quebrado. A poesia de Bandeira, antes quase que predominantemente melancólica, 

agora apresenta um híbrido de melancolia e ironia. O mesmo híbrido que podemos 

encontrar nas clássicas tragicomédias descritas por Aristóteles e Plauto. Se não há um 

final feliz, há pelo menos um final diferente daquele desenhado ao longo do enredo do 
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poema, um final que consegue ver um lado positivo, mesmo da doença que lhe privara 

da vida inteira que poderia ter sido e que não foi.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

O poeta, o poema e a música 
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Gozar a folia não é pra qualquer 

Burucuntum 

Venta lá, venta cá 

Se há diferença, desmancha-se já 

 

Como já fora adiantado no capítulo anterior, a relação que Manuel Bandeira 

tinha com a música era bastante intensa. Não bastasse a relação evidente que a própria 

poesia carrega junto da música, o poeta também quis aprofundá-la e procurou nas 

melodias e versos musicais, como na figura de grandes compositores, aquilo que não 

conseguia na arrancar das palavras. No Itinerário fica clara uma certa preferência do 

poeta pelas canções de cunho erudito, até porque na estação que o poeta dedica à 

música as citações de influências musicais são praticamente restritas aos compositores 

clássicos. No entanto, cabe ressaltar que essa influência não foi exclusiva da música 

clássica, já que no início do Itinerário o poeta deixa claro que 

 
O meu primeiro contato com a poesia sob forma de versos terá 
sido provavelmente em contos de fadas, em histórias da 
carochinha. No Recife, depois dos seis anos. Pelo menos me 

lembro nitidamente do sobrosso que me causava a cantiga da 
menina enterrada viva no conto “A madrasta”. [...] Aos versos 
dos contos da carochinha devo juntar as cantigas de roda, 
algumas das quais sempre me encantaram, como “Roseira, dá-
me uma rosa”, “O anel que tu me destes”, “Balão, balalão, 
senhor capitão”. Mas pra que tanto sofrimento. Falo destas 

porque as utilizei em poemas. E também as trovas populares, 
coplas de zarzuelas, couplets de operetas francesas, enfim, 
versos de toda sorte que me ensinava meu pai. (BANDEIRA, 
1984, p.18) 

  

Que poeta, como Bandeira, tão bem incorporou temas populares na sua obra? 

Foi a partir das lembranças infantis que ele soube (re)criar elementos desse universo em 

que viveu e que são comuns no imaginário popular, como certas canções e cantigas 

bastante presentes no nordeste, por exemplo. Yudit Rosembaum afirma que 

 
nestes textos, a infância aparece na fala mesma da criança, 

fazendo soar pela voz lírica um eu infantil. Evoca-se a infância 

sem explicação direta da falta através de um tom nostálgico, 
mas o ausente acaba por reviver na brincadeira de uma trova, 

de uma cantiga, de uma música, que recriam a atmosfera 
encantatória infantil. (ROSEMBAUM, 1993, p. 53) 
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E essa incorporação foi importante para que Bandeira fosse reconhecido por 

alguns músicos como fonte de busca para os seus trabalhos. Não foram poucos os que 

musicaram poemas seus, tendo sido o grande Heitor Villa-Lobos e Jaime Ovalle os seus 

maiores parceiros. Na sua autobiografia o poeta cita alguns importantes e cabe lembrar 

também de uma um pouco mais recente, da década de 70 e, portanto, não citada no 

Itinerário, feita pela banda Secos & Molhados. O poema musicado se chama “Rondó do 

Capitão” e serve pra evidenciar ainda mais a clara aproximação da poesia bandeiriana 

com a música, num movimento de procura de ambos os lados, por parte do poeta e por 

parte dos músicos. Bandeira afirma:   

 
Mas talvez tenha havido por parte dos músicos certa 

preferência pelos poemas de fundo popular, como “Berimbau” 
(Ovalle, Mignone), “Trem-de-Ferro” (musicado já umas quatro 

ou cinco vezes, e muito bem, por Vieira Brandão), “Cantiga” 

(Camargo Guarnieri, Lorenzo Fernandez), “Azulão” (Ovalle, 
Camargo Guarnieri, Gnattali), “Dona Janaína” (Mignone), Irene 

do céu” (Carmargo Guarnieri), “Na rua do Sabão”, “Macumba 
do Pai Zusé” e “Boca de Forno” (Siqueira), “O menino doente” 

(Mignone), “Dentro da noite” (Mignone, Helza Cameu), outros 
mais que não me ocorrem agora.  (BANDEIRA, 1984, p. 82)  

 

O crítico musical Aires de Andrade, ao buscar uma certa preferência dos 

músicos para essa aproximação ainda cita: 

 
Enxerga Aires de Andrade na minha poesia um sentimento e 

uma expressão muito ligados aos costumes populares: “Mesmo 

nos momentos em que Manuel Bandeira se manifesta 
exprimindo sentimentos de universalização, não consegue o 

seu pensamento se emancipar inteiramente do jugo que 
estabelecem em suas faculdades criadoras as reminiscências 

acumuladas no espírito do poeta pela ação do observador 
apaixonado das coisas do povo. Há sempre em seu estilo a 

intromissão, às vezes franca, às vezes sorrateira, dessas 
forças que se agitam incessantemente nas camadas 

subterrâneas da sua emoção em atitudes expansionistas. 

Atribuo principalmente a esse aspecto da arte de Manuel 
Bandeira o motivo de atração que faz convergir para a sua 

poesia as preferências dos nossos compositores.” (AIRES 
apud BANDEIRA, 1984, p. 81) 

 

Apesar de os poemas em sua grande parte terem sido musicados por autores 

eruditos, quase prevaleceram nessas adaptações as temáticas populares ligadas à 

infância, como já foi ressaltado. O que não impediu, no entanto, que Bandeira tivesse 

procurado intensamente a arte musical que nascia e era produto da cidade. Se a cultura 
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popular, sobretudo o papel do negro nela, foi durante anos negligenciada pelos 

movimentos artísticos e culturais anteriores, no Modernismo passaria a figurar como um 

dos elementos indispensáveis para a formação do caráter e da identidade nacional do 

povo brasileiro e Bandeira soube muito bem perceber isso e utilizá-los como cenário 

para alguns de seus poemas e como tema de suas crônicas. 

Já que tinha amigos com uma vida social bastante intensa e, apesar de doente, 

soube bem aproveitar tudo aquilo que a vida boemia pode lhe oferecer na medida das 

suas condições, Bandeira entrou em contato com inúmeros tipos e figuras próprias da 

cidade, bem como acompanhou o surgimento de elementos que fundaram a formação da 

identidade do Rio de Janeiro. Talvez o que mais possa definir essa identidade seja a  

convergência do papel do negro, na imagem do malandro, juntamente com a sua cultura, 

sua religião e sobretudo o samba. Foi nessas idas e vindas que o poeta conheceu figuras 

como Jaime Ovalle, Zeca do Patrocínio e Sinhô. Esse último um personagem 

importante do cenário musical carioca e em que Bandeira via muito bem aquilo que os 

intelectuais da época procuravam nessa mistura entre o popular e o erudito. Antes de 

prosseguir com o tema da música mais propriamente dito, convém parar um pouco para 

analisar como era intenso o contato entre o poeta, outros intelectuais e o que podemos 

chamar de “ralé”, no entanto, vale ressaltar que tais encontros não foram exclusividade 

dos modernistas, claro, mas essa relação foi aprofundada durante esse período. São do 

século XVIII, época em que ainda éramos colônia portuguesa, os primeiros registros 

dessa procura da aristocracia pelas camadas mais populares. Em O mistério do Samba, 

Hermano Vianna afirma que na Bahia, em algumas casas onde ocorriam reuniões mais 

importantes, concertos familiares e bailes, em certo momento após embebedar-se de 

vinho, aos poucos ia-se deixando de lado a música dos brancos e ela dava lugar à 

sedutora dança dos negros misturada à coreografias espanholas e portuguesas. 

(VIANNA, 1995, p.37) 

Dessa maneira, percebemos que a procura entre grupos de origens – étnicas e 

sociais – diferentes ao longo do tempo foi bastante intensa, havendo sempre algum 

mediador cultural que pudesse estreitar os laços entre a massa e os portadores de certos 

códigos de cultura que não eram acessíveis a ela. Sem hierarquia. Apenas pela 

necessidade do encontro e da fusão desses dois elos que ganham muito mais quando 

juntos do que quando estão isolados ou separados. E o nosso poeta soube muito bem 

aprofundar esses contatos e olhá-los a partir de um ângulo que permitisse não só a 
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apreciação enquanto alguém que vivia intensamente as suas limitações, mas soube 

aproveitar a poesia que brotava desses lugares e desses encontros.  

 
Quanto mais exposto estiver o ator a experiências 

diversificadas, quanto mais tiver de dar conta de ethos e visões 

de mundo contrastantes, quanto menos fechada for sua rede 
de relação ao nível de seu cotidiano, mais marcada será sua 

autopercepção de individualidade singular. (VELHO apud 
VIANNA, 1995, p.41) 

 

E é a partir dessa percepção singular que Bandeira constrói o seu caminho 

poético que estará diretamente ligado a projetos populares, sobretudo da música urbana. 

Por ser freqüentador desses espaços que abrigaram encontros formidáveis, como o de 

Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Donga e Pixinguinha, o poeta soube se 

inserir nesses meios e inserir poeticamente esses personagens comuns da alma noturna 

carioca. Essa inserção, sempre diversificada, cumpre o mesmo propósito do projeto de 

sublimação do humilde cotidiano e de personagens que permeiam esses ambientes e são 

completamente marginalizados. Convém antes de entrar mais especificamente no 

cenário do samba e desses personagens específicos, falar de um tema que parece ter 

certa importância para Bandeira e que estava diretamente ligado ao ambiente onde ele 

conviveu com esses personagens. 

 

Bandeira e a boemia: um olhar também sobre a prostituição 

 

"Em Pasárgada tem tudo [...] tem prostitutas bonitas pra gente namorar." Não 

são poucas as vezes em que aparece o tema da prostituição na obra de Manuel Bandeira. 

Além do conhecidíssimo "Vou-me embora pra Pasárgada", há ainda poemas como 

"Balada de Santa Maria Egipcíaca", "Rondó do Palace Hotel", "A Dama Branca",  

"Balada das três mulheres do sabonete Araxá", "Estrela da Manhã". Bandeira teve 

intenso convívio com as prostitutas e falava com carinho das “despossuídas”, já que era 

frequentador de redutos da boemia carioca no início do século XX. Quando falamos 

desses redutos é indissociável que pensemos nos prostíbulos na Lapa e no Mangue, que 

praticamente ficou reduzido a atual Vila Mimosa, na cidade do Rio de Janeiro.  

Longe de ser uma exaltação da prostituição, o que seus poemas fazem é mostrar 

o lado humano da coisificada venda do corpo dessa "gente que vive porque é 

teimosa". Dessa maneira, vemos mais um caso evidente de sublimação daquilo que não 
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tem significância ou era desprezado como objeto do fazer poético. Talvez o exemplo 

mais evidente disso, onde essa mistura se evidencia, seja a poesia Mangue, publicado 

em Libertinagem. 

 

Mangue mais Veneza americana do que o Recife 

Cargueiros atracados nas docas do Canal Grande 

O Morro do Pinto morre de espanto 
Passam estivadores de torso nu suando facas de ponta 

Café baixo 
Trapiches alfandegados  

Catraias de abacaxis e de bananas 
A Light fazendo crusvaldina com resíduos de coque 

Há macumbas no piche 

Eh cagira mia pai 
Eh cagira 

E o luar é uma coisa só 
 

Houve tempo em que a Cidade Nova era mais subúrbia do 
[que todas as Meritis da Baixada 

Pátria amada idolatrada de empregadinhos de repartições  
[públicas 

Gente que vive porque é teimosa 

Cartomantes da Rua Carmo Neto 
Cirurgiões-dentistas com raízes gregas nas tabuletas avulsivas  

O Senador Eusébio e O Visconde de Itaúna já se olhavam  
[com rancor 

(Por isso 
Entre os dois 

Dom João VI mandou plantar quatro renques de palmeiras 

[imperiais) 
Casinhas tão térreas onde tantas vezes meu Deus fui fun- 

[cionário público casado com mulher feia 
[e morri de tuberculose pulmonar 

Muitas palmeiras se suicidaram porque não viviam num  
[pícaro azulado. 

Era aqui que choramingavam os primeiros choros dos car- 

navais cariocas. 
Sambas da tia Ciata 

Cadê mais tia Ciata 
Talvez em Dona Clara meu branco 

Ensaiando cheganças pra o Natal 
O Menino Jesus - Quem sois tu? 

O preto - Eu sou aquele preto principá do centro do 

[cafange do fundo do rebolo. Quem sois tu? 
O Menino Jesus - Eu sou o fio da Virge Maria. 

O preto - Entonces como é fio dessa senhora, obedeço.  
O Menino Jesus - Entoces cuma você obedece, reze 

[aqui um terceto pr'esse exerço vê. 
O Mangue era simplesinho. 

 

Mas as inundações dos solstícios de verão 
Trouxeram para Mata-Porcos todas as uiaras da Serra da 
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[Carioca 

Uiaras do Trapicheiro 

Do Maracanã 
Do rio Joana 

E vieram também sereias de além-mar jogadas pela ressaca 
nos aterrados de Gamboa 

Hoje há transatlânticos atracados nas docas do Canal 
[Grande 

O Senador e o Visconde arranjaram capangas  

Hoje se fala numa porção de ruas em que dantes ninguém 
[acreditava 

E há partidas para o Mangue 
Com choros de cavaquinho, pandeiro e reco-reco 

És mulher 
És mulher e nada mais 

 
OFERTA 

 

Mangue mais Veneza americana do que o Recife 
Meriti meretriz  

Mangue enfim verdadeiramente Cidade Nova 
Com transatlânticos atracados nas docas do Canal Grande 

Linda como Juiz de Fora!  
 

 Nesse poema Bandeira fala de uma região metropolitana do grande centro da 

cidade. A construção do poema começa destacando o lugar como “Mais Veneza 

americana do que o Recife”, unindo o local, o nacional e o global, para logo em seguida 

conciliar a essa constatação visões contrastivas a respeito do local dizendo que “Houve 

tempo em que a Cidade Nova era mais subúrbia do [que todas as Meritis da Baixada” 

ou “Dom João VI mandou plantar quatro renques de palmeiras [imperiais)/ Muitas 

palmeiras se suicidaram porque não viviam num [pícaro azulado”, “O Mangue era 

simplesinho”. Em meio à descrição do local, aparecem outras referências sobre os 

costumes do bairro, como a modernização – representada pela Light e pelos navios 

atracando no porto – lado a lado com a cultura afrobrasileira e as macumbas no piche. O 

cenário do poema é tipicamente moderno, está inserido nos padrões brasileiros de 

modernidade, já que consegue abrigar diferentes referenciais que conservam a essência 

de uma estrutura urbana cada vez mais em ascensão, bem como a de um país que ainda 

conservava marcas de uma cidade pré-moderna. 

Em meio a toda essa descrição do local, Bandeira faz também uma descrição dos 

personagens e objetos comuns que ali habitam e que ali se encontram. Local comumente 

freqüentado pelo baixo meretrício e pela ralé da população, Bandeira afirma que 

“Passam estivadores de torso nu suando facas de ponta”, “Catraias de abacaxis e de 

bananas”, “Há macumbas no piche”, “Cartomantes da Rua Carmo Neto”, “E vieram 
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também as sereias de além-mar jogadas pela ressaca nos aterrados de Gamboa”. Todos 

esses personagens e locais e objetos que compõe o poema estão misturados a outros 

elementos de status social maior, como a presença do Rei Dom João VI, “O Senador 

Eusébio e O Visconde de Itaúna”, “Cirurgiões-dentistas”, “A Tia Ciata”,  “O Menino 

Jesus”, “A Virge Maria”. É importante destacar a presença da Tia Ciata nessa passagem 

pelo seu valor histórico-cultural já naquele momento. Apesar de viver ainda uma 

realidade de exclusão e preconceito, Tia Ciata foi responsável por reafirmar as raízes do 

samba na cidade. Em sua casa de cômodos eram feitas reuniões dançantes em diversos 

cômodos da casa. Foi lá que se firmou a origem do samba sob a proteção dessa baiana 

que gozava de certo prestígio entre as camadas mais altas da sociedade. Há relatos de 

que o seu marido conseguiu um emprego na chefia do gabinete de polícia em virtude de 

ter retirado um “encosto” do presidente da república. Hipertrofiada ou não, a história de 

Tia Ciata se confunde com a história do samba na cidade do Rio de Janeiro. Não 

existem relatos de um encontro entre Bandeira e Tia Ciata, já que ela morreu em 1924, 

no entanto, percebe-se com essa citação de Bandeira que o poeta estava completamente 

inserido naquele contexto do samba que já começava a se destacar na cena urbana.  

 Todos esses personagens e esse cenário permeados e destacados por um apuro 

estético ligado ao Modernismo, repleto de linguagem coloquial. É a partir dessa noção 

de “pequeninos nadas” que Bandeira conseguirá transformar aquilo que é dado como 

sem importância e elevá-lo ao ponto de dividir um belo poema com personalidades 

importantes. O Mangue no poema tem a chance de ser mais Veneza que o Recife, bem 

como os estivadores estão ao lado de reis, viscondes e senadores, as oferendas de 

macumba estão lado a lado à construção da Light e, sobretudo, as prostitutas, símbolo 

do profano, aparecem juntamente da Virgem Maria e do Menino Jesus, símbolos do 

sagrado. A importância do Mangue é tão grande para Bandeira e para o Modernismo 

que em crônica intitulada “O Mangue”, do livro “Flauta de Papel”, o poeta chega a 

dizer que o Mangue comportava uma cidade dentro da própria cidade, repleta de luz, 

movimento alegria e música popular brasileira, com mulheres tendo toda a liberdade 

para mostrar-se em “camisas de fralda alta e cabeção baixo nas portas escancaradas”. 

Com um cenário tão pitoresco, que mais parecia uma espécie de caldeirão ou bioma 

cultural, seria natural que fosse procurado por aqueles que queriam investigar mais 

profundamente aquilo que pudesse representar o Brasil de forma mais autêntica. 

Recorto aqui alguns trechos importantes da crônica: 
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A princípio mangue mesmo, onde, em 1820 se abriu uma vala 

para a navegação de pequenos barcos e balsas. Depois veio a 

estrada do Aterrado ou Rua de São Pedro da Cidade Nova, 
atual Senador Eusébio, caminho da casa imperial entre o paço 

e a Boa Viagem, em São Cristovão, e o paço da cidade. 
O mangue continuava mangue mesmo, foco de mosquitos e 

mau cheiro. Várias tentativas se fizeram para sanear a zona 
insalubre pela construção de um canal que deveria vir ir do 

Rocio Pequeno até o mar. (BANDEIRA, 1984, p. 476) 

 

Como se pode perceber a região do mangue era uma região insalubre, inóspita. 

Local onde atracavam barcos, o mangue contava com a presença de mosquitos e o mau 

cheiro, nesse sentido, destoava completamente de outras regiões da cidade e que podiam 

representar ou servir de símbolo para a modernidade. Até que uma série de reformas 

passou a ser feita no local e o Mangue – que até começou a ser escrito em letra 

maiúscula – começou a respirar ares de modernidade, bem como passou a abrigar outras 

figuras da cidade. 

 
Parecia que o Mangue ia entrar no destino de ser a segunda 
Veneza americana: plantaram-se quatro renques de palmeiras 

imperiais, abriram-se ruas largas nos pantanais nos aterrados 
de um lado e outro do canal, embelezou-se o Rocio Pequeno. 

Qual a segunda Veneza americana. O novo bairro ficou fiel à 
inércia da lama original. O canal encheu-se de pixe, onde 

encalhavam as barcaças que o deveriam limpar; as ruas largas 

ladearam-se de casinhas baixas de porta e janela; residência 
de gente pobre, que vive porque é teimosa. (BANDEIRA, 1984, 

p. 477) 
 

O que se percebe é que há na crônica, que foi escrita posteriormente, uma série 

de elementos que também se encontram na poesia. O que só destaca a simplicidade da 

poesia bandeiriana e a sua capacidade de ser prosaica, de nos remeter a uma narrativa 

bastante coloquial, mas imersa em elementos poéticos muito bem escolhidos e 

canalizados de forma que pudessem emergir num estilo livre e arrojado. E aqui nos 

chega talvez a parte mais importante para falar do tema da prostituição, que é onde o 

poeta descreve com bastante precisão a vida noturna do local, bem como a maneira pela 

qual estavam ligados o baixo meretrício, a música, os intelectuais e como tudo, 

organicamente, se unificava no local antes descrito de forma tão clara nos seus aspectos 

negativos. 
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Um dia, na República, um chefe de polícia preocupado com a 

localização do meretrício lembrou-se de fazer do mangue a 

Suburra carioca. As pobres marafonas da cidade viviam em 
becos e ruas estreitas do centro – São Jorge, Conceição, 

Regente, Morais e Vale, Joaquim Silva, Carmelitas. Era uma 
prostituição admirável de miserável aspecto, acanhada e triste.  

O mangue teve então a sua grande época. Os primeiros anos 
da prostituição ali foram uma festa de todas as noites. Aquilo 

era uma cidade dentro da cidade, com muita luz, muito 

movimento, muito alegria, e quem quisesse conhecer a música 
popular brasileira encontrava-a da melhor nos numerosos cafés 

da Rua Laura de Araújo, a grande artéria. Que grupinhos de 
choro apareciam por lá, que flautas, que cavaquinhos, que 

pandeiros! Ovalle que o diga. As mulheres tinham toda a 
liberdade: mostravam-se em camisa de fralda alta e cabeção 

baixo nas portas escancaradas. Mas a alegria do desafogo não 
durou muito. Vieram as restrições policiais. Os choros 

desapareceram. A tristeza infiltrou-se com o bandolim dos 

cegos. E afinal o golpe de misericórdia: o fechamento dos 
prostíbulos, a dispersão das mulheres, com alguns suicídios 

patéticos a veneno ou a fogo. (BANDEIRA, 1984, p. 478) 
 

O Mangue, Meriti Meretriz, antropomorfizada e erotizada (És mulher/ És mulher 

e nada mais), era a prostituta que se permitia ser usada por todos os tipos da cidade. Dos 

estivadores aos poetas, todos queriam estar ali para extravasar suas alegrias e tristezas, 

todos unidos pelo clima de festividade e pela música que brotava do lugar e todos 

unidos pela veia principal do local: a prostituição. Até que chega a repressão do estado, 

representado na figura dos policiais, e as festas do Mangue começam a ter fim. 

Fechados os prostíbulos – golpe de misericórdia – o local perderia a sua vida. 

Um capítulo interessante e que deve ser destacado é a relação de Lasar Segall, 

citado na crônica, com a prostituição. Essa crônica de Bandeira foi escrita no prefácio 

de um álbum de Lasar Segall intitulado Mangue (1947), onde o pintor retrata os dramas 

da miséria social e da prostituição do local. Assim como Bandeira, o poeta tem um olhar 

não de simples espectador, mas de alguém atento aos dramas do local. O poeta na sua 

crônica diz:  

 

“Como tantos outros artistas, como tantos poetas, romancistas 
e sociólogos, nacionais e estrangeiros, atraídos pela 

curiosidade daquele fenômeno único na história da prostituição, 
Lasar Seggall, também fez a peregrinação do Mangue e creio 

que ainda nas grandes noites. Mas o que atraia ali não era o 
pitoresco dos costumes, não era o sabor da música popular em 

primeira mão, nem era o formidável desrecalcamento 

diosnisíaco. Segall, alma séria e grave, ia ali para debruçar-se 
sobre as almas mais solitárias e amarguradas daquele mundo 
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de perdição, como já se debruçara sobre as almas mais 

solitárias e amarguradas do mundo judeu, sobre as vítimas dos 

progromes, sobre os cones da terceira classe dos 
transatlânticos de luxo. As mulheres que olhou com tão funda 

piedade foram de preferência aquelas que outro espírito de 
igual fraterna humanidade, o poeta Vinícius de Morais, vingou 

do desamparo social nos admiráveis versos da “Balada do 
Mangue”. (BANDEIRA, 1984, p. 477) 

 

 
Dessa forma, Bandeira se insere, juntamente com os demais intelectuais da 

época, no grupo de pessoas que procuravam esse contato mais direto com as camadas 

mais populares da sociedade. Somente esse intenso convívio entre o poeta, seu olhar 

ficcional e um apuradíssimo senso estético é que poderiam transformar a prostituição 

num tema de sensibilidade tão grande com um olhar humano bastante diferente do usual 

quando se pensa nesse drama vivido por muitas mulheres. Compreendendo uma função 

social importante no exercício da prostituição, o poeta desconstrói a visão coisificada 

que se tem do corpo da mulher enquanto mero objeto de prazer sexual e coloca-a como 

alguém capaz de dar algo além de apenas prazer.  

 

Como as prostitutas do poeta (Viníc ius de Moraes), as do pintor 
são também ‘pobres mulheres’, ‘trágicas mulheres’, ‘maternais 

mulheres’, que não despertavam o desejo de ninguém e 
apenas enganavam com triste heroísmo o desejo insatisfeito 

dos homens sem mulheres, tão miseráveis quanto elas.  
(BANDEIRA, 1984, p. 478) 

 

Dessa maneira, imaginamos porque o tema da prostituição, que está diretamente 

ligado a um cenário urbano onde nasceu esse importantíssimo gênero musical carioca, 

aparece tantas vezes na poesia de Manuel Bandeira, sempre de forma respeitosa e 

considerando aspectos que levam em conta a sensualidade, o sagrado, o profano, a 

paixão e por fim a elevação dessas personagens que compunham o “humilde cotidiano” 

da cidade e que quase sempre estavam invisíveis ou coisificadas pelo olhar desatento da 

metrópole. 

 

Manuel Bandeira e o Samba de Sinhô 

 

O intenso contato com as diversas camadas da sociedade levaria o poeta a 

conhecer todo o tipo de gente. As amizades proporcionariam encontros inusitados e 

fariam surgir, assim, outras amizades. Foi assim que nasceu uma amizade inusitada 
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entre o poeta pernambucano Manuel Bandeira e o sambista carioca Sinhô, de um 

encontro casual no enterro de outra figura bastante comum nas rodas de samba e bares 

da boemia da cidade: Zeca do Patrocínio. São poucas as vezes em que o poeta, na sua 

extensa obra, relata encontros entre ele e o sambista, no entanto percebe-se a grande 

admiração de Bandeira por esse personagem da vida noturna carioca. Mais que uma 

amizade, a relação entre os dois era de admiração por parte do poeta ao sambista que 

Bandeira considerava como representante autêntico do Rio de Janeiro. 

Batizado como José Barbosa da Silva, Sinhô é um personagem emblemático 

numa das primeiras fases do samba e é considerado o maior compositor dela. 

Frequentador assíduo das rodas de samba da casa da Tia Ciata, ficou conhecido entre 

1919 e 1930, ano de sua morte enquanto fazia a travessia de barca que ligava a Ilha do 

Governador à cidade. Sinhô tem sambas e marchinhas de carnaval expressivos em seu 

repertório – sendo a mais conhecida “Jura” – e era um personagem bastante reconhecido 

enquanto artista em seu tempo. Se a história do samba é cercada de mistérios no seu 

surgimento, passando pela perseguição do estado, do preconceito, até chegar a sua 

rápida ascensão, a história de Sinhô se confunde com a do próprio estilo. Personagem 

urbano da vida noturna carioca, o sambista teve seu nome envolvido em diversas 

confusões, sobretudo com relação à autoria de alguns sambas registrados como seus. 

Dotado de um espírito criativo, Bandeira via em Sinhô um genuíno representante do 

Brasil que os modernistas tanto procuravam ao buscar a essência do país, de um Brasil 

que principalmente no Rio de Janeiro começava a dar mostras de se fundir, já que as 

barreiras sociais e culturais apresentavam sinais de desgaste. André Gardel, em um livro 

que aborda esse encontro entre o poeta e o sambista, afirma: 

 
Em seu particular popular, essa boemia será vista como 

representativa do alargamento do espaço de participação 
social conquistado pelas camadas pobres e médias do Rio, 

possibilitado, entre outros fatores, pela indústria de diversões 
que passa a incorporá-las em seus quadros de funcionários e 

artistas, legitimando uma aceitação social que nasce, 

originalmente, do sucesso incontido do Carnaval na vida 
urbana carioca. Essa conquista, apesar de não significar o fim 

de preconceitos, se adensa com a expansão da vida noturna 
da cidade, aberta agora aos produtos culturais dessa parte da 

população - e de vários outros de procedências multinacionais 
e inter-regionais - que sobreviverá numa cultura subalterna de 

biscates, trabalhos caseiros, subempregos, sem condições 

políticas de inserção no trabalho regular devido ao abandono 
público pós-libertação da escravidão. Condição que não se 
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modifica em sua essência, mas que permite uma brecha de 

aproximação via democracia cultural. (GARDEL, 1996, p.47) 

 
 

O cenário descrito por André Gardel em seu livro nos remete ao cenário da 

poesia anteriormente analisada, Mangue, e nos traz a dimensão social, geográfica e 

cultural de alguns dos ambientes frequentados por Bandeira para que o encontro entre o 

poeta e o sambista fosse possível. Curiosamente, foi na sua crônica descrevendo um 

enterro que nasceu a amizade. O poeta escreve na sua crônica intitulada “Na câmara-

ardente de José do Patrocínio Filho”: 

Ali esteve exposto em câmara-ardente o corpo de José do 

Patrocínio Filho, José Carlos do Patrocínio Filho, o Zeca 
Patrocínio. Estive lá depois de meia-noite e demorei-me uma 

hora vendo os círios arder e ouvindo a conversa de amigos que 

recordavam casos da vida agitada e boêmia do extinto. J. B. 
Silva, ô Sinhô dos sambas estupendos (não arredara o pé dali), 

me contava o fim de uma noitada em que Zeca o intimou com 
um navalhão cheio de dentes a fazer uma serenata sob as 

janelas da atriz Lia Binatti. (BANDEIRA, 1974, p.451)  
 

 

A partir desse fragmento da crônica percebe-se que o poeta já conhecia a obra do 

sambista antes de conhecê-lo pessoalmente. Sendo o enterro de Zeca em 1929, em 

cartas de Bandeira a Mário de Andrade datadas de 1928, o poeta recomenda ao amigo 

que ouça o disco de maxixe de Sinhô.  

 
Você falou que este ano as toadas de Carnaval estavam sem 

graça: você já ouviu o disco de maxixe de Sinhô Ora vejam só 
– colosso, que coisa mais carioca! Se não encontrar o disco, 

pelo menos a música impressa deve haver. Procure. 
Provavelmente será o leit-motiv do carnaval deste ano porque 

a cidade já está empolgada, todo o mundo canta. (BANDEIRA, 

2000, p. 371) 
 

Mário é outro personagem importante nessa história e merece um pouco mais de 

atenção. Partidário de uma nacionalização da arte, Mário costumava repudiar  

manifestações antinacionais. O escritor modernista acreditava que o compositor deveria 

se inspirar no folclore brasileiro, entre outras fontes de inspiração nacionais, já que esse 

período, o final dos anos 20, seria o de nacionalização da música e da cultura. Em carta 

ao historiador Joaquim Inojosa, Mário escreveu que o critério histórico da atual música 

brasileira seria o da manifestação musical, ou seja, sendo ela feita por um compositor 

brasileiro ou individuo nacionalizado e refletindo características da raça. Essas 
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carcaterísticas seriam, portanto, encontradas na música popular. (VIANNA, 1995, p. 

106) 

Esse é outro aspecto importante para compreender a aproximação do poeta 

Manuel com o sambista Sinhô, já que era na cultura popular que ambos buscavam suas 

inspirações. Além do elo de amizade que existia entre ambos, havia também um elo da 

veia artística que ambos deixavam transparecer. Essa discussão me parece 

particularmente interessante porque serve para aprofundar, inclusive, a noção de autoria 

na música/cultura popular. Em crônica intitulada “Sambistas”, Bandeira relata um 

encontro em que Sinhô canta um samba de sua autoria após voltar de uma noite de 

bebedeira e ser dispensado por sua mulher. O sambista, então, vai até o piano e compõe 

um samba que foi entoado a noite toda por todos os presentes no local, inclusive 

Manuel Bandeira. Anos mais tarde o poeta, ao folhear alguns livros, se depara com uma 

letra idêntica àquela cantada por Sinhô numa noite em 1929. Tendo sido impresso em 

1927 e composta em 1924, a autoria dos versos – de um desconhecido seu Candu – não 

poderia ser de Sinhô. A partir de então o poeta passa a refletir na crônica essa noção de 

autoria, sobretudo, na música popular, na surgida dos folclores e festas típicas da 

população. O poeta escreve: 

 
Isso tudo me fez refletir como é difíc il apurar afinal de contas a 

autoria desses sambas cariocas que brotam não se sabe 
donde. Muitas vezes a gente está certo que vem de um Sinhô, 

que é majestade, mas a verdade é que o autor é seu Candu, 

que ninguém conhece.  
E afinal quem sabe lá se é mesmo de seu Candu? 

Possivelmente atrás de seu Candu estará o que não deixou 
vestígio de nome no samba que toda a cidade vai cantar. E o 

mais acertado é dizer que quem fez estes choros tão gostoso 
não é A nem B, nem Sinhô, nem Donga: é o carioca, isto é, um 

sujeito nascido no Espírito Santo ou em Belém do Pará. 

(BANDEIRA, 1974, p. 464)  
 

Mais uma vez voltamos, não só ao jogo autoral da autobiografia, mas também a 

um elemento importante da obra de Bandeira. O poeta também se vale de elementos da 

cultura popular para a sua poesia, portanto podemos incluí-lo nessa mesma discussão 

em que Sinhô está envolvido. Com as devidas ressalvas feitas de que o que Sinhô fez foi 

plágio, o que Bandeira faz é tão somente incorporá-las em seu repertório e transformá-

las em temas poéticos autêntico. No entanto, à medida que se utiliza desses elementos, o 

poeta passa a ser co-autor de uma obra que está em eterna construção, assim como o 

sambista que se apropria da letra e insere uma nova melodia, bem como uma nova 
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interpretação, dialoga diretamente com o(s) autor(es) populares se apropriando, 

indevidamente ou não, da sua criação. E é assim que Bandeira termina a crônica, 

exaltando essa ausência de um caráter na formação da identidade do carioca e, por 

extensão, do brasileiro. Assim como a música popular, a nossa autoria não pode ser 

definida ou identificada. 

 

Sinhô e a tuberculose 

 

Um outro traço comum às figuras de Bandeira e Sinhô era a doença. Ambos 

eram unidos pela tuberculose. Doente desde o início da década de 20, Sinhô morreu 

jovem no dia 4 de agosto de 1930, portanto, no auge do seu sucesso. Como morava na 

Ilha do Governador, usava as barcas para atravessar a baía e ir até a Praça XV. Ao fazer 

a travessia para a cidade, teve uma hemoptise fulminante e veio a falecer. Na crônica 

em que fala do enterro do sambista, Bandeira afirma que Sinhô, sendo um sujeito da 

vida desregrada, tinha uma saúde semelhante à de outro boêmio já citado: Zeca do 

Patrocínio. 

 

J. B. Silva, o popular Sinhô dos mais deliciosos sambas 
cariocas, era um desses homens que ainda morrendo da morte 

mais natural deste mundo dão a todos a impressão de que 

morreram de acidente. Zeca Patrocínio, que o adorava e com 
quem ele tinha grandes afinidades de temperamento, era assim 

também: descarnado, lívido e frangalho de gente, mas sempre 
fagueiro, vivaz, agilíssimo, dir-se-ia um moribundo galvanizado 

provisoriamente para uma farra. Que doença era a sua? 
Parecia um tísico nas últimas. Diziam que tinha muita sífilis . 

Certamente o rim estava em pantanas. Fígado escangalhado.  

(BANDEIRA, 1974, p. 452) 
 

Unidos pela doença e pelo gosto pelas ruas, o poeta e o sambista usavam a 

vivência das festas e de locais do Rio para trabalhar as suas composições. A história do 

seu samba mais famoso, por exemplo, é resultado de uma dessas aventuras. 

Frequentador dos cabarés da Lapa, o sambista estava numa dessas noites com Villa-

Lobos e Luiz Peixoto. Apaixonado por uma das prostitutas do ambiente, Sinhô se sentiu 

enciumado ao vê-la com outro. Sem conseguir esconder o seu descontentamento, o 

sambista vai até o piano e executa a canção que fora gravada em 1928. São essas 

miudezas do cotidiano que levam o sambista a se tornar um grande nome da música 

durante a década de 20. São as mesmas miudezas que unirão o poeta e o sambista e 

tornarão dos dois grandes cronistas do cotidiano. Um na música e o outro na literatura. 
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Na mesma crônica ainda tratando da morte de Sinhô, Bandeira conta outras histórias 

peculiares da vida do compositor e acentua a sua personalidade forte. Entre outras 

coisas exalta que o sambista era o elo procurado pelos os poetas, os artistas e outros 

personagens de modo geral para se aproximarem da camada mais funda da sociedade 

urbana. 

 

Me apresentaram a Sinhô na câmara-ardente do Zeca. Foi na 
pobre nave da Igreja dos Pretos do Rosário. Sinhô tinha 

passado o dia ali, era mais de meia-noite, ia passar a noite ali e 

não parava de evocar a figura do amigo extinto, contava 
aventuras comuns, espinafrava tudo quanto era músico, poeta, 

estava nadado naquela época com o Villa e o Catulo, poeta era 
ele, músico era ele. Que língua desgraçada! Que vaidade! mas 

a gente não podia deixar de gostar desde logo, pelo menos os 
que são sensíveis ao sabor da qualidade carioca. O que há de 

mais povo e de mais carioca tinha em Sinhô a sua 

personificação mais típica, mais genuína e mais profunda. D e 
quando em quando, no meio de uma porção de toadas, que 

todas eram camaradas e frescas como as manhãs dos nossos 
suburbiozinhos humildes, vinha de Sinhô um samba definitivo, 

um Claudionor, um Jura, com um “beijo puro na catedral do 
amor”, enfim uma dessas coisas incríveis que pareciam descer 

dos morros lendários da cidade, Favela, Salgueiro, Mangueira, 

São Carlos, fina-flor extrema da malandragem carioca mais 
inteligente e mais heróica... Sinhô. 

Ele era o traço mais expressivo ligando os poetas, os artistas, a 
sociedade fina e culta às camadas profundas da ralé urbana. 

Daí a fascinação que despertava em toda a gente quando 
levado a um salão. (BANDEIRA, 1974, p. 453) 

 

O que nos parece deixar transparecer a crônica é que Bandeira via em Sinhô 

alguém muito próximo, mas ao mesmo tempo muito distante dele. A proximidade entre 

os dois era feita por meio da doença e do ofício, ambos unidos pelos locais que estavam 

acostumados a frequentar. Enquanto a distância se dava pelo fato de Sinhô ser um 

personagem da vida noturna e que levava uma vida “estóica, carnavalesca e sensual” ao 

extremo. Isso contrastava bastante da vida que o poeta estava acostumado a levar. 

Ambos eram e tinha personalidades distintas, já que enquanto o poeta era uma figura 

tímida, o sambista tinha “uma língua desgraçada”, era a “fina-flor da malandragem 

carioca mais inteligente e mais heróica”. O poeta, como já descrito em outra crônica, se 

dizia um simples provinciano que não sabia, sequer, escrever crônicas, tímido e com as 

teclas de um piano no lugar dos dentes. A ligação que Sinhô fazia entre os artistas e 

povo não era tão simples assim ou tão superficial, como a crônica numa primeira leitura 

leva a pensar. O elo era entre o próprio poeta e aquilo que ele não poderia ser e era 
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dessa maneira que a admiração transbordava do plano artístico e passava também para o 

plano pessoal, que legou uma curta, mas bastante intensa – nas palavras do poeta – 

amizade. A verdade é que Sinhô era um personagem tão intenso quanto querido e a 

descrição do seu enterro deixa bem claro que a sua admiração partia de todos os setores: 

músicos, intelectuais, prostitutas, boêmios, malandros, marinheiros, soldados. 

 

Seu corpo foi levado para o necrotério do Hospital 
Hahnemanniano, ali no coração do Estácio, perto do Mangue, à 

vista dos morros lendários... A capelinha branca era muito 

exígua para conter todos quantos queriam bem ao Sinhô, tudo 
gente simples, malandros, soldados, marinheiros, donas de 

rendez-vous baratos, meretrizes, chauffeurs, macumbeiros (lá 
estava o velho Oxunã da Praça Onze, um preto de dois metros 

de altura com uma belida num olho), todos os sambistas de 
fama, os pretinhos dos choros dos botequins das ruas Júlio do 

Carmo e Benedito Hipólito, mulheres dos morros, baianas de 

tabuleiro, vendedores de modinhas... Essa gente não se veste 
toda de preto. O gosto pela cor persiste deliciosamente mesmo 

na hora do enterro. Há prostitutazinhas em tecido opala 
vermelho. Aquele preto, famanaz do pinho, traja uma fatiota 

clara absolutamente incrível. As flores estão num botequim em 
frente, prolongamento da câmara-ardente. Bebe-se 

desbragadamente. Um vaivém incessante da capela para o 

botequim. Os amigos repetem piadas do morto, assobiam ou 
cantarolam os sambas (Tu te lembra daquele choro?). No 

cinema d'a Rua Frei Caneca um bruto cartaz anunciava "A 
Última Canção" de Al Johnson. Um dos presentes comenta a 

coincidência. O Chico da Baiana vai trocar de automóvel e 
volta com um landaulet que parece de casamento e onde toma 

assento a família de Sinhô. Pérola Negra, bailarina da 

companhia preta, assume atitudes de estrela. Não tem ali 
ninguém para quebrar aquele quadro de costumes cariocas, 

seguramente o mais genuíno que já se viu na vida da cidade: a 
dor simples, natural, ingênua de um povo cantador e 

macumbeiro em torno do corpo do companheiro que durante 
tantos anos foi por excelência intérprete de sua alma estóica, 

sensual, carnavalesca. (BANDEIRA, 1974, p. 453) 
 

Sinhô era admirado não só pelas suas canções, mas justamente por representar 

aquela figura típica que reunia todas as qualidades e defeitos necessários para compor o 

perfil do habitante do Rio de Janeiro. O encontro entre o poeta e o sambista é o encontro 

entre distintos brasis que se fundem na figura de um personagem que representava a ralé 

urbana e o outro que representava múltiplas faces de um país que ainda se descobria e 

que ainda não se descobriu. Num extremo o malandro e no outro o poeta. Cada um 

contando a sua maneira de ver a cidade, o seu olhar sobre o espaço urbano, mas ambos 
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igualmente apaixonados pelas ruas e por aquilo de mais precioso que ela pode legar ao 

seus cidadãos: a multiplicidade da vida. 
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Considerações finais 

 

Seria pretensão minha considerar que ao final desse trabalho consegui responder 

todas as perguntas. Não as respondi e ainda confesso terem aparecido outra dúzia de 

questionamentos que poderão ser explorados futuramente em outros textos. Cabe 

ressaltar que a condução do trabalho apenas procurou deixar clara, a partir de modos 

mais particulares, a imagem do poeta Manuel Bandeira, construída ao longo da sua 

poesia e prosa. Seja essa imagem verdadeira ou não, o objetivo foi averiguar as 

construções poéticas de Bandeira, bem como aproximá-las da sua prosa sem estabelecer 

uma relação de causa e consequência ou então transformá-la em mera transfiguração 

poética dos acontecimentos da sua vida pessoal. Foi nessa direção, procurando não 

empobrecer a obra do poeta do Castelo, que as relações foram se estabelecendo. 

A partir de definições feitas por mim do que considero artérias principais na obra 

do poeta, procurei aproximá-las de temas que considero importantes para se pensar 

Manuel Bandeira: a memória, a melancolia e a sua relação com a música passando pela  

boemia. Não basta apenas compreender a obra do poeta a partir desses olhares, mas sim 

procurar estabelecer uma relação de sentido que permita transformá-lo em porta-voz de 

múltiplas sensibilidades, como bem utiliza o termo Denílson Lopes. É assim que o 

trabalho se alicerça: na leitura das construções feitas do poeta e pelo poeta mediadas 

pelas sensibilidades que julgo importante. 

Assim o primeiro capítulo procurou estabelecer uma relação entre a poesia e a 

prosa de Bandeira com a sua memória, não só aquela trazida pelas suas recordações 

pessoais, mas também a relação do poeta com a memória social, as tradições e a sua 

ligação com isso tudo. A análise da poesia e prosa foram importantes nesse capítulo 

porque confrontam bem o apuro estético que o autor dá a essas rememorações, como a 

sensibilidade do poeta mediou o processo de criação, passando pelo alumbramento até 

chegar à noção de poeta menor. De acordo com essas premissas, o ideal foi deixar claro 

que mesmo construindo essa imagem de poeta menor por lidar com coisas, por ele, 

consideradas pequenas e miudezas do cotidiano, Bandeira  foi capaz de se eternizar e 

construir uma obra que serve, inclusive, como referência para estudos culturais ligados à 

noção de uma tradição da cultura, sobretudo, nordestina. 

No segundo capítulo, sobre a melancolia na obra de Bandeira, é importante 

perceber a obra de Bandeira não como uma extensão da sua melancolia. Longe de 

resumi-la a isso, tampouco de considerar que o poeta seja uma figura tristemente 
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melancólica, o objetivo foi estabelecer pontes entre os três: a melancolia, o poeta e a sua 

obra. Nesse sentido que o recorte foi direcionado a fim de entender Bandeira como 

alguém que sabia lidar bem com a sua condição de doente. Posto isso, foi preciso 

explorá-la partindo do princípio de que ele construiu uma trajetória baseada na 

melancolia enquanto sentimento de desengano, mas também soube aproveitá-la 

positivamente para construir uma auto-imagem irônica. É necessário então que se leia 

Freud, Sontag, Kristeva, Denilson Lopes, Padilha e outros teóricos desse capítulo 

sempre tendo em mente que procurei explorar construções do poeta habilmente forjadas 

por meio da sua sensibilidade e daquilo que ele mesmo considerou como chave de 

ignição do seu processo criativo, também o alumbramento. 

O terceiro e último capítulo procurei fazê-lo de modo menos formal. Não só 

porque é um tema de grande interesse meu, mas também porque me parece ser mais 

descontraído. Poeta nordestino e imerso na cultura popular do seu estado, Bandeira 

soube aproveitar muito bem a vida noturna e boêmia que o Rio de Janeiro soube lhe 

oferecer. Dessa forma, o capítulo foi estruturado de maneira que pudesse contemplar 

uma face de Bandeira até então pouco explorada, no que diz respeito a sua ligação com 

o samba, sobretudo um em específico. Ressalte-se, porém, haver um livro do professor 

André Gardel que disseca a relação do poeta com o mesmo sambista, foi dessa forma 

que procurei fazer um recorte um pouco mais original e lançar um olhar também sobre 

outros aspectos que considero relevantes quando penso num Bandeira boêmio. Como a 

música abordada é um pouco diferente daquela que Bandeira relata na sua 

autobiografia, o trabalho foi direcionado basicamente no sentido de procurar referências 

que ligavam o poeta ao que havia de mais carioca: o samba. Se na autobiografia 

Bandeira privilegia estilos e ritmos mais eruditos, em suas crônicas e alguns poemas o 

personagem principal da sua empreitada é a ralé urbana, como ele bem menciona em 

uma de suas crônicas. E é aí que procurei estabelecer como eixo central a poesia 

Mangue, que explora muito bem a biodiversidade existente no bairro tal qual o 

ecossistema. É nesse sentido que o Mangue servirá de local, de abrigo e de resistência 

para os pobres, para os estivadores, para as prostitutas, para os músicos, malandros, 

intelectuais, artistas e toda a sorte de gente interessada no caldeirão cultural que a zona 

poderia oferecer. Bandeira soube muito bem explorar isso e, assim como fez com a 

memória e a melancolia, conseguiu como ninguém, na crônica e poesia, revelar-se um 

personagem atento, distante da figura de mero espectador, mas sim como co-participe 

de uma realidade que o consagraria como poeta menor. 
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Gosto de pensar no último capítulo como um trabalho que ainda poderá render 

mais. Não que os outros estejam esgotados, mas me parece particularmente interessante 

pensar na relação de Bandeira com o samba no Rio de Janeiro, visto que é um tema que 

ainda foi pouco explorado pela crítica que lida com Manuel Bandeira. Fica, então, uma 

interrogação que poderá servir mais tarde como tema em um futuro trabalho. 
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